
fcSBftT-'Wsnv '

IÈÈÈÊÊÊÊÊWMS
■ •m m$ mm . 

ËÊÊÊË0ÊÊSÊÊ
...gsm .....

‘‘"SKamsm
' mtm;; - mm mmmrnmrn-m 

'MmWMWMMê ':
IgMKg&gg ' :■ m§m$M'mmtaËlmÊÊÊKÊtiKmm■amiiiÉ ai ui i si

* lïllr:
:'; i iilill lil

■ - ' •:•: - • ' • ■ ■ : .«

8 Ki* * f | f§Sl§S I»i8l

WBsmm§ l a^Hl
;?yv; •• •:.-. r'.S\.s-:^ ..■

:;." si ■  ' SISp m
t: smSï SÊmm ?mm smmi:; «®&f sm mm . m
i^iiü*üP

mmn&m wgfflam
* '■ .««l-l 1 . Ivll . I * l' '

■ ••■;■■ •sSisisssiis . •■ -88/'■■.•:>.-;■•■*• i
8 i. ■■■ «'Ai'"■• '; :■■' l«a: ««fei*

«*• RK Si " «#K
*****

8 ' - Ü ■ ili mm |

I W l»«wSi»8f|iilSal|l
WMéfé&ïm, 1 ss.8' * ■ 'i" I Siss- :88i8

il ifiiiiii ii iiililiii
- I mSÊM0mïÊÊsÊÊÊM:ï i I

§81 ' 8- 8 ■■ 1 1mimmmêmsmÊm., ,,■** ■

: i ■ ? ï
3y

ÜV
I

KX iv(ft :r

vdÊMmmz 

IÉ «via-

va.v

, i. -

öa«*«
il
\J •;■

|j.'

m
iv."./.

>8

ftwi
mmÊ

...IIBS
.(■ i ^BSII

8V

r.
imm

im * V

il /;w. 8v;-’8> 1a1#4
i’AÏ *3

• •'•• I 1 v
••'‘ v-, v.a -a^v' A '^:-V

II 8m a ...IgaMSpflfcn
v : ' il »is

1 ■ --i\‘.’sX'X ••;••• • •/•' •; vv..-' :-c i-|

J iüil BiiËöSSil
'S-8 * ' .81 1 ■ 88- 8 ^
88 il :* ' ..... " ll-il 8 8.. fesgêjf

«818 ;•• •./
.'•VAvi a. '

If : »-•

8'.8
/vIR Imm

tfesi

v.v
•-/

1 8 '...V • ‘V?

üi? 2^W

88 88
v:y»y-ilriV:

Bli
ptüüa/Ki ';8.i.

fel/? ; 8 --r
ai"'*:■ • ■ ' -

8’ V.1

a



.L

I ■



1

ENCYCLOPEDIE
VAN

••

NEDERLANDSCH-INDIE
TWEEDE DRUK

ONDER REDACTIE VAN

D. G. STIBBE
BUITENGEWOON HOOGLEER AAR AAN DE NED. HAND ELS-HOOGESCHOOL 

OUD-INSPECTEUR VAN DEN ARBEID IN NED.-INDIË

MET MEDEWERKING VAN

W. C. B. WINTGENS E. M. UHLENBECKEN

OUD-INSPECTEUR VAN SCHEEPVAART IN NED.-INDIË OUD-LUIT.-KOL. DER INF. O. I. L

DERDE DEEL 

N ~ SOEMA.

LEIDEN
N.V. v/h. E. J. BEILL

8-GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFP

1919



T
i

-

.

1

i
/

■

.



2<d. f f V VOOR BERICHT.

In de redactie kwam wederom verandering, doordat de Heer S. de Graaff, 
wegens andere bezigheden verhinderd deel te nemen aan de verdere werkzaam
heden voor' de Encyclopsedie, na het verschijnen van het tweede deel uit de 
redactie trad, terwijl de afdoening van de dagelijksche zaken op het redactie- 
bureau door het vertrek van den Heer W. C. B. Wintgens in begin 1919 in 
andere handen overging.

Voor de regelen, welke bij de bewerking van dit deel zijn inachtgenomen, 
moge verwezen worden naar het voorbericht van de beide voorgaande deelen, ten 
aanzien van de controle op Inlandsche woorden en benamingen, de spelling van 
Inlandsche woorden en het gebruik van klankteekens inzonderheid naar het 
voorbericht van het tweede deel. Slechts het volgende zij daaraan toegevoegd.

Bij Latijnsche plantennamen is, als gevolg van nieuwe gegevens, die den 
bewerker thans ten dienste stonden, enkele malen een Inlandsche naam vermeld, 
welke in de vorige deelen niet voorkomt. Ook zijn wel Inlandsche plantenna
men opgenomen als verwijzing naar een vroeger opgenomen Latijnschen naam, 
hoewel bij dezen laatste de Inlandsche naam niet is genoemd. Dit is geschied in 
die gevallen, waarin de oorspronkelijk onvermeld gelaten Inlandsche naam, bij 
nader inzien, niet in de Encyclopedie ontbreken mocht.

De veelvuldige wijzigingen in de administratieve indeeling van het grondge
bied in Ned.-Indië zijn soms oorzaak van gemis aan overeenstemming tusschen 
ter zake handelende mededeelingen in artikelen, welke in verschillende deelen 
der Encyclopedie en dus op verschillende tijdstippen zijn opgenomen. Verschillen 
van dien aard wij te men dus niet aan mindere nauwkeurigheid.

Ook de verschijning van dit deel is door meer dan een oorzaak vertraagd 
geworden. De epidemie, welke eind 1918 en begin 1919 ons land teisterde, heeft 
de medewerkers van de Encyclopedie niet gespaard en vele maanden vertraging 
zijn hiervan het gevolg geweest. De vooral in den aanvang nog ongeregelde 
verbinding met Indië voorts is mede weinig bevorderlijk geweest voor een gere- 
gelden voortgang tijdens de bewerking. Ten einde het verschijnen van dit deel 
zooveel mogelijk te bespoedigen zijn enkele artikelen, welker bewerking de uit
gave wellicht te lang zou ophouden, verplaatst naar het algemeen supplement en 
is in dit deel volstaan met eene verwijzing naar dat supplement.

Aan allen, die bij de samenstelling van het derde deel hunne medewerking 
hebben verleend, betuigt de redactie gaarne haar dank.

December 1919. DE REDACTIE.
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4 Noodzakelijke Verbetering op het 2e deel.

*
Blz. 152, le kol. regel 1 v. b. Het „Octrooircglemcnt” is b\j Ind. Stb. 1918 n°. 246 opnieuw 

vastgesteld, met intrekking van dat in Ind. Stb. 1912 n°. 334 j° 1913 n°. 547.

ERRATA EN VERBETERINGEN 3o DEEL.
Blz. 14, le koL regel 18 v. b. Achter Mal. moet de , vervallen en tusseken Litji en Loetji een 

, geplaatst worden.
„ 20, le „ regel 8 v. b. staat babouws moet zijn: bouws.

■-• .

„ 220, le „ regel 23 v. b. Achter de woorden: „voor langeren termijn het gebruik van gronden 
te verzekeren” te voegen:

ten einde naar door de Regeering is fcoegelicht, voor dat geval tot afschaffing99 9

„van het verderfelijke vcorschotstelsel te kunnen overgaan, terwijl het toestaan 
„van de huur op langeren termijn weder tengevolge heeft, dat aan de verhuurders 
„een huurprijs is gewaarborgd, die meer overeenkomstig de werkelijke huurwaarde 
„is van de in de laatste jaren sterk gestegen piijs der sawahs.

„ 532, le „ staat achter RADJA AMPAT GROEP : Zie supplement, moet zijn: Zie PAPOEA’S.
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aan het derde deel der Encyclopedie van 
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NAAKTSLAKKEN. Opisthobranchia zonder 
hoorn (Zio GASTROPODEN).

NAAMGEVING. Geslachts- of familienamen 
zijn bij do inlanders van Ned.-Indië niet in go- 
bruik; waar zij door hen gevoerd worden, is dit 
het gevolg van Europeeschen invloed, zooals 
bij inl. Christenen in do Minahasa en op do Mo- 
lukkcn en bij enkele volken van do eilanden in 
het Z.O. van den archipel, waar Portugeezen 
zich vestigden. Die familienamen zijn dan ook 
aan Europeescho talen ontleend; zij missen 
echter do vastheid van onze „vannen”, daar 
zij, althans nog kort geleden, in do Minahasa 
niet zelden voor een anderen verwisseld werden. 
(Zie Wilkon T. B. G. XXII, bl. 364).

Op Java ontvangt het kind gewoonlijk 
zijn naam op den 3den dag na do geboorte; 
in den regel geschiedt dit op feestelijke wijze, 
in cene bijeenkomst van desagenooten (sëdëkah) 
on wordt do naam veelal door den vader be
paald, dio echter de goedkeuring van de ouderen 
onder do aanwezigen inroept. Bij de keuzo van 
don naam wordt vaak willekeurig te werk gegaan; 
zij is niet zelden van allerlei omstandigheden 
afhankelijk, zooals van het lijden der moeder, 
huiselijke moeilijkheden enz.; soms wordt een
voudig de pasar- of wccknaam van den goboorte- 
dag van het kind gekozen; ook worden wol 
weinig kioscho benamingen aan een kind gegeven, 
lu den regel echter ontvangen de kinderen do 
namen der grootouders, wanneer dezen nog 
in loven zijn. De hier besproken „kindernaam” 
is gewoonlijk in overeenstemming mot don 
stand dor ouders; bij gewone Javanen Polyne
sisch, zooals Sidin, Sariman; bij aristocratische 
familiën Hindoesch. Kinderen van hadji’s of 
andere vromen ontvangen wel bekende Ara
bische namen, bijv. van den profeet of van 
Moslimsche heiligen, soms zeer verbasterd 
zooals Boebar voor Aboo Bakr. Bij Poejison 
t. a. ]>. vindt men een lijst van talrijke Javaan- 
sohe mannen- en vrouwennamen.

Ofschoon deze kindornaam door den Javaan 
op latoron leeftijd gewoonlijk voor andore namen 
verwisseld wordt, schijnt hij volgons som
migen oen vaster kenmerk opteloveren dan do 
later aangenomen naam, zoodat hot Kon. Besl. 
tot. uitvoering van de agrarische wet (Ind. Stb. 
1872 no. 117, art. 2) den inlander, dio agrarisch 
eigendom verlangt, voorschrijft in zijn verzoek
schrift optogovon don naam, welken hij als kind 
heeft gedragen.

Die naamsverwisselingen komen bij ver
schillende gelegenheden voor. Wij zwijgen van 
de zoodanigon, die dienen moeten om dor politio 
hot spoor bijster te maken; ook bij het vorlaton 
van eono desa zonder zulke redenen neemt do

Javaan wel een nieuwen naam aan. Bij do ge
wone desa-Javanen is echter de voorname redon 
om van naam te verandoron de goboorto van 
het eerste kind, hetgeen karan anak „ge- 
heeten naar zijn kind” genoemd wordt. In dit 
geval toch worden de ouders naar dat kind ge
noemd, met bijvoeging voor don vader van 
Pak (Bapak, vader) en voor do moeder van 
Bok (Ëmbok, moeder), zoodat de man, die 
vroeger b. v. Sidin heette, nu „Pak-Sariman” 
genoemd wordt. In den regel blijven de ouders nu 
dien naam vooron, on heeft de geboorte van latere 
kinderen daarop geen invloed; sterft echter 
het eersto kind, dan neemt in Midden-Java 
de vader zijn kindernaam weder aan; in O.-Java 
wordt dan de naam van het tweedo kind aangeno- 
mon of behoudt hij den naam van het gestorven 
kind, als er geen tweede kind geboren wordt. Soms 
wordt do naam van een kind verandord, ten 
einde dit aan slechte invloeden te onttrekken, 
als het b. v. sukkelt on ziekolijlc is en dan nemen 
do oudors dien nieuwen naam tovons als ouder- 
naam aan. Ook op latoron loeftijd vorwisselt 
men om diozolfdo reden wel van naam, wanneer 
men b. v. mot allerlei tegenspoed hoeft te kam
pen, en dan door naamsverwisseling daaraan 
hoopt to ontkomen. Voorts geschiedt het ook 
wel dat een pas gehuwde man, dio zich in de, 
woning zijner schoonouders vestigt, van dezen 
oen naam ontvangt, ten teokon dat hij hen 
volgt.

Een aanloiding om een andoren naam aante- 
nemen ligt in verandering van rang en stand. 
Terwijl hot zelden schijnt voortekomon, dat men 
bij vermindering in rang zijn kindornaam weder 
aanneomt, zoo is het algemcon gobruikolijk 
bij opklimming in rang.van naam to verwisselen 
en is hot zelfs niet behoorlijk dit natelaten. 
Hot gebruik gcoft aan, welko namon voor don 
niouwon rang passend zijn; do Soesoohoonan 
on do Sultan nemen bij hunne troonsbeklim
ming do sedort lang vastgesteldo namen aan 
(zio VORSTENLANDEN); regenton zullen 
namen kiezen, in verband mot hunno waardig
heid, en aan hot Kawi, of wat daarvoor gohouden 
wordt, ontleend, zooals Sastra Adiningrat, 
Tjakra Nëgara, Socria Winaió. Mindere ambte
naren, zooals patihs of wedana’s, kiozen wedor 
andoro ICawi-namonx). Andore personen van 
hoogon stand vorvangen ook wol hun kinder-

i) Bij Gouv.Bcsl. is bopaald, dat inl. hoofden 
niet van naam mogon veratu\oron zonder toe
stemming van don Gouv.-Gon. Hot hoofd van 
gow. bestuur geeft inlichting omtrent do be- 
teokenis van don niouwon n/i^i.

v* 1
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NAAMGEVING.2n

22aan hem, dio als panghoeloo gekozen wordt. 
Ook de pootjook (panghoeloo pootjoea , hot 
hoofd van do oudste der familiön in do soolcoe, 
dio een nagari bewonen) hoeft als zoodanig oon 
vasten galar, dio van den eenen titularis op 
den anderen overgaat. Wanneer do families zich 
uitbreiden, zoodat het getal panghoeloe’s 
meordert, dan wordt voor een nieuwen tak door 
do gezamenlijke hoofden een nieuwe galar ge
maakt, dio galar booatan (gemaakte 
galar) heet, en eveneens erfelijk is on dus poesaka 
wordt. Gewoonlijk voeren alleen volwassenen 
don galar poesaka, maar het komt toch voor, 
dat een tijdelijk ongebruikte galar gegeven wordt 
aan het kind, dat er de erfgenaam van zijn zal. 
De galar poesaka mag, op straf van boete, door 
niemand gedragen worden dio er geen recht op 
heeft; — daarbij moet echter worden opge
merkt dat een galar, die in de eene nagari „poe
saka” is, dit in eene andere weder niet is en daar 
dus wel als galar imbauan wordt aangenomen. 
Behalve do panghoeloo hebben ook de andere 
waardigheidsbckleeders: manti, doebalang on 
malim, recht op een galar poesaka.

Behalve do galar poesaka kent de Minangka- 
bauer nog als titel de galar moeda1). Wan
neer verschillende personen, tot dezelfde familie 
behoorende (kamanakan) volwassen zijn, en 
een hunner den galar poesaka hoeft, nemen de 
anderen een galar aan, dio slechts daardoor 
van den erfelijken galar verschilt, dat do titel 
„datoea*”, —dio alleen den panghoeloe toekomt, 
— daarin niet voorkomt. Niet zelden worden

naam door een. naam, aan hun geboorte-desa 
ontleend, met bijvoeging van 
zooals Kjalii Madja. Bij gelegenheid der bede
vaart naar Mekka noomt men gewoonlijk (liefst 
met voorlichting van een Mekkaansch geleordo) 

bekenden Arabischen naam aan (vgl. C. 
.Snnuak Hurgronje, Mekka, II, 322 v.v.). VromÖ 

/ Mohammedanen ïïfcTon ^Archipel vooreri bij voor
keur zulk een Arabischen naam, soms echter 
ook wel Hindoenamen, zooals Prawiranata, Adi 
Widjaja. Tot het Christendom bekoorde Ja- 

in den regel bij den doop naast 
den ouden naam een tweeden aan; dikwijls, 
ofschoon niet altijd, een bijbclschon of Euro- 
peeschen naam.

Voor Soendaneezen en Madoereozen geldt in 
hoofdtrekkon hetgeen omtrent do Javanen is 
opgemerkt; bij eerstgenoemden wordt do oudor- 
naam aan den kindernaam toegevoegd en ver
vangt dezen niet.

Bij de Atjèhers geschiedt do naamgeving 
meestal eerst na den kraamtijd van 44 dagen 
en zonder veel plechtigheid. De teungkoe raad
pleegt. een boekje voor de bepaling der namen; 
vóór dien tijd worden de kinderen met namen 
aangeduid die algemeen en nietszeggend, — 
soms vrij triviaal zijn, maar welke toch voor 
velen de eenigen zijn, waarbij zij hun leven 
lang genoemd worden. Verscheidene Atjèhers 
doen het zonder de Arabische namen door den

den titel Kjalii,

.
een

Ot
ver-/

\
\

ï vanen nemen

!
!
!

t-

teungkoe gegeven, en hebben in plaats daarvan 
slechts namen aan een of ander voorwerp uit 
het dagelijksche leven of aan het uiterlijk ont
leend. Opzettelijke verandering van eenmaal 
gegeven namen uit bijgeloovigo drijfveeren 
komt bij hen niet voor. Zie een lijst van 
gebruikelijke Atjèhscho persoonsnamen bij 
Snouck Hurgronje, Do Atjèhers, Dl. I, bl. 
5öir—‘ ~ ...... ' ......

zelfs geheel‘verschillende galar’s aangenomon; 
een en ander moet echter geschieden in over
leg met de familie-hoofden en bij gelegenheid 
van een feest. Eindelijk neemt ook do panghoe
loe limbago (iemand die den titel van panghoeloo 
eershalve verkreeg) een galar aan, die echter niet 
orfelijk is on niet met den galar poesaka 
eensluidend mag zijn.

De galar’s, die uit een praedicaat en omschrij
ving bestaan, zijn over het algemeen zeer hoog
dravend, zoodat zelfs praedicaten als: soetan, 
maharadjö, radjö bagindö, niet zelden voor
komen. Zij bewijzen echtor volstrokt niet den 
hoogen rang van hem dio zo voert, daar ze 
dikwijls door lieden uit hot volk gedragen wen
den. Zooals boven reeds werd gezegd, duidt 
alleen het praedicaat „datooafr” aan, dat do

Bij do Minangkabauers wordt even
eens spoedig na de geboorte, in den regel, in 
overeenstemming met do Moslimsche wet, op 
den 7den dag, aan het kind een naam gegeven, 
de n a m 6 k è t è * (k o t j i 1), waarover zio 
MINANGKABAUERS Dl. II. blz. 748. Deze 
naam is een echte „kindernaam”, daar men hem 
eigenlijk alleen als kind draagt; in do L Kotajjn 
Tanah-Datar bestaat echter de gewoonte, dat 
men dien naa’m ook als volwasseno behoudt, ten
zij men als hoofd aanspraak op een bopaalden 
galar heeft. Die kindornaam wordt ook meerma
len voor een anderen verwisseld; vader en moe
der worden, wanneer zij geen titcl-galar bezitten, 
na de geboorte van oen kind met den naam van 
hun eerstgeborene aangeduid; ook worden groot
vaders wel naar den kleinzoon, ooms naar don 
neef genoemd. Dit is de gala imbauan 
(van i m b a u, toeroepen). Ook wordt iemand 
niet zelden met den gala kiasan aange
duid, die een bijnaam is, ontleend aan beroep, 
uiterbjk, lichaamsgebrek, zooals „do schele”, 
enz.

2) In sommige streken worden echter de 
galar’s om bourten door de poetjooks of do 
panghooloo’s der families gedragen; heeft 
iemand dan eenen galar gedragen, dan voort 
do opvolger den 2on en diens opvolger den 3en.

2) Do Hr. Mansveld maakt onderscheid 
tusschen galar berpangkat, dio aan 
een persoonlijke waardigheid verbonden is, 
en galar poesaka na n m o e d a, 
dio door lang gebruik in do familie erfelijk, 
door niemand dan door don naasten erfge
naam gedragen mag worden, doch 
waardigheid aanduidt. G a 1 a r boe at 
is volgons hom do galar, dio gegeven wordt 
als er geen galar poesaka in de familie vacant 
is en bij feestelijke gelegenheden wordt toe
gekend aan hom, dio nog geen galar kiasan of 
imbauan heeft.

In deze gevallen heeft „gala” of „galar” 
de beteekenis van „naam”; de botcekenis der 
hoogere galar’s kan echter het bost door „titel” 
worden weergegeven. Met name is dit het geval 
met den galar poesaka, do galar, die 
in elke familie erfelijk is. In elke familie van oen 
soekoe toch is e*en galar poesaka, die door haar 
hoofd (panghoeloe) gedragen wordt en dus on- 
veranderlijk'^’an die betrekking verbonden
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rotan, dio ieder een naam ontvangon, in 
kom mot rijst goplaatst en do moeder moet 
daaruit een stukjo grijpen waarvan do naam 
aan hot kind wordt gegeven. Bij do Ambonoe- 
zen, ovonals op do Aroe-eilandon 
Kis ar, enz. geeft do vader hot kind een naam, 
en logt het daarna aan do borst der moeder; 
als het kind dan zuigt is do naam passend, 
anders beproeft men hot mot oen andoren, 
zoolang tot het kind do borst neomt.

Bij verscheidene volksstammen van don 
Archipel heeft men er een afkcor van bij zijn 
naam genoemd te worden, hetgoen verband 
schijnt te houden met do algemeen hoorschende 
begrippen omtrent animisme; hot wordt daar 
als zeer ongepast beschouwd, iomand naar zijn 
naam te vragen en wannoer do inlander, zooals 
voor do Gouv. rechtbankon, verplicht wordt zijn 
naam optogoven, zal hij toch nog zooveol mogo- 
lijk vermijden, op do desbetreffende vraag een 
direct antwoord te govon door b. v. to verzoeken 
dat een ander dien opgevo, of door to antwoor
den: men noemt mij zoo en zool Bij Javanen en 
Maleiers bestaat dit vooroordeol niet, wel o.a. 
bij de Minangkabauors. Bij sommige volkeren 
meent men dat hot noomen van eigen naam of 
dien van verwanten onheil zal baren (zie PAMA- 
LI); bij do Toradja’s van Poso rnoende men 
zelfs, dat het opsehrijven van den naam (d. w. z. 
don eigenlijkon, niet don pompeindo, don twee
den naam) den dood van den genoemde zou ten 
gevolge hebben, omdat dogeno, dio don naam 
uitsprak, do ziol van don gonoomdo zou medo- 
nemon (Med. Ned. Zond. XLII, bl. 61).

Bij de Arabioron kont men don voor
naam, ’i s m, en den familionaam, n i s b a h, 
n a s a b. Do corsto wordt bij do besnijdonis gege* 
von; do jongons wordon daarbij bijv. genoemd 
naar don Profeot, of naar leden van zijn geslacht, 
of van zijno metgezellen of krijgen namen met 
Abd (dionaar) samongostold, zooals Abdallah. 
Meisjes krijgen namen naar do vrouwen of do 
vrouwelijke familieleden van don Profeet, of 
bijv. namen, dio aanduidon dat zij bomind of 
gezegend zijn, namen van bloemen, enz. Do 
Profeet heeft do oudors aanbevolen om hunne 
kinderen „schoon© namon” to geven. Do familie
naam, dio van vader op zoon ovorgaat, wordt 
afgeleid van do plaats van herkomst (b. v. al- 
ïïabsji), don stamvador of don stam (zooals 
al-Hasjiml, al-Qoeraisji); dikwijls ook van het 
beroep van don stamvador. Niet zoldon worden 
tweo geslachtsnamen togolijk gedragon, t. w. dio 
van do familio on van don stam, waartoe men 
bohoort. Bovondion voort do Arabier ook nog 
do koonjah of „oudornaam”; voor een 
man bestaaiulo uit don naam van zijn kind met 
bijvoeging van A b o o, of wel dion van zijn 
vader mot bijvooging van I b n (b i n), zooals 
Aboo 'Abdallah, Ibn Moohammad; en voor eono 
vrouw don naam van hare dochter, mot bij
voeging van O o m, zooals Oom Eatimah. Ein
delijk is bij hen ook gobruikelijk do 1 a q a b 
of bijnaam, dio ook bij de Maleiers bokend is, 
zooals Noor ad-din. Zio V. T. E. Oolobrooko: 
On the proper namos of tho Mohammedans, 
Journal li. As. Soc. New Sor. XI, 1879, bl. 171.

Onder do Chinoezon heorscht algemeen 
do gewoonte om jongo kinderen, zoodra zij vol
doendo zijn opgegroeid om naar„een naam to 
gaan luisteren, er oenen to geven, ^ aan iots ver-

drager een hoofd is. In do kuststroken van Suma- 
tra echter wijzen do praedicaten inderdaad op 
hoogeron of lagoren adelstand, zooals radja, 
soetan, marah, magè*" en hobbon do dragers 
op bijzondero eerbowijzen aanspraak.

In Lëbong heeft do kleine man geen galar; 
dezo komt alleen toe aan do hoofden, on gaat 
over op den opvolger in de waardigheid.

Bij do B a t a k s wordt do galar in verschil
lende streken eveneens gedragen, waarschijn
lijk ten gevolgo van Maleischon invloed. Het 
onderscheid tusschon den galar pocsaka on moo- 
da bestaat daar echter niet; do laatsto komt 
uitsluitend voor, wordt naast den gorar da- 
nak (= namo kètè*-) gebruikt, en bestaat 
eveneens uit een praedicaat (gewoonlijk d j a, 
verkorting van en een lagero titel dan radja) 
en een omschrijving. Ook personen uit lagere 
standen voeren bij hen een galar. Do hoogero 
standen en vooral de naasten van den vorst 
verwisselen den galar op lateren leeftijd, bij het 
aanvaarden eener betrekking, bij een huwelijk, 
enz. (gorar magodang of gorar h a- 
radjaan), waarbij dan oon ander praedicaat, 
zooals baginda, soetan, gebezigd wordt; het 
erkennen van een hoogeren galar gaat altijd met 
een kostbaar feest gepaard. Hot praedicaat van 
den galar blijft veelal in het geslacht voort
bestaan, met dien verstande, dat het een geslacht 
overspringt en dus niet op don zoon, maar op 
den kleinzoon overgaat.

Wat overigens do naamgoving bij do Bataks 
betreft, zoo geschiedt dezo ovoneons eenigo dagen 
na do geboorte van het kind; is het corsto kind 
een jongen, dan geeft do moedor, do moeders
broeder of diens vrouw don naam, andors do 
tanto van vaders kant; do volgende kinderen 
ontvangen dien van vador on moedor. Om nato- 
gaan of de gekozen naam passend is, wordt hot 
lot geraadpleegd; naarmato van hot oven of 
oneven getal van rijstkorrels, die mon in do hand 
neemt (zio Wijngaarden, bl. 319) wordt do ge
kozen naam behouden of een andoro genomen. 
Volgens genoemden schrijver is hot bij do Karo- 
Bataks ongeoorloofd kinderen to noemen naar 
bloedverwanten. Ook do Bataks noemen zich, 
wanneer zij een kind gekrogen hebben, bij voor
keur naar hun eerst geborone, mot bijvoeging 
van amang, inang, opa ni, ina ni of pan en nan 
of afkortingen daarvan.

Hot aannomen van don naam van den eerst- 
geborono door de ouders komt overigens bij 
verroweg do meeste stammen voor, dio den 
Archipel bowonon, do Boegineezen en Makassa- 
ren, do Dajaks, enz. en is ook bij do stamver
wante Howa’s op Madagascar gebruikelijkl). 
Bij do Arfakkers on op do Kci-eilandon zou men 
echter zijn eersten naam voortdurend behouden. 
Bij do Savooneezon wordt tusschon ochto on 
oneehto kinderen onderscheid gemaakt, daar 
de eerste don naam des vaders, do andoren dien 
der moedor als bijnaam ontvangen; het is daar
door mogelijk geslachtslijsten dor familiën vastte- 
Hl.ollon, waarop do »Savooncezon zeer gestold 
zouden zijn.

Even als bij do Bataks wordt ook bij do Dajaks 
en Amboneezon het lot over don naam geraad
pleegd. Bij do eorstgenoomdon worden stukjes

x) Ovor do vormoedolijko aanleiding dnar-
too zio Wilkon t. a p. bl. 371.
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zoogenaamden „bookcnnaam”, oen pedanten 
bijnaam, die hun reeds bij den aanvang hunner 
studiën door of in overleg met den schoolmooster 
wordt toobedeeld. Ten 6lotte neemt mon bij 
intreding in den staatsdienst een „ambtsnaam” 
aan, die, evenals de d z i, in de meoste go vallen 
uit twee schoonklinkende woorden bostaat.

Zio Poenson, Iets over Jav. naamgeving, Mcd. 
Ned. Zond. XIV, 1870bl. 304; Mansveld, Iets ovor 
namen on galars onder do Maleiors, T. Bat. Gen. 
XXIII, 1876, bl. 442)fWilken, Iets over naamge
ving, T. Bat. Gen. XXII, 1875, bl. 362; Wijngaar
den, Iets over naamgeving bij de Karau-Bataks, 
Mcd. Ned. Zend. XXXVIII, 1894, bl. 311 on de 
werkon aangehaald in do Handleid. voorde Vol
kenkunde van Wilken on Pleytc, bl. 211 vlg.

NAASTINGSRECHT. Zie onder GROND 
(RECHTEN OP DEN), Dl. I, hlz. 823.

NADAR, d.i. gelofte (Arab. nadzr); vgl. KA- 
OEL.

NADJIS, d. i. ritueel onrein volgens do Mo- 
hammedaanscho wet. - r; i'

NAGARA. Zio NEGARA.
NAGARA KËRTAGAMA. Zio JAVA ge

schiedenis, Dl. II, blz. 193.
NAGARI. Do Minangkabauscho gemeente tor 

Sumatra’s Westkust. Het woord is van Sans- 
krietschen oorsprong, de Hindoe-Javanen 
zullen in hot laatst der 13de eeuw dezen naam 
hebben gegeven aan de dorps-staatjes, dio zij 
in do „Padangeche bovenlanden” vondon. 
De nagari was van ouds do territoriale, etaat- 
kundigo on tovons godsdienstige eenheid in 
het Minangkabauscho land. Zij heeft haar oigon 
grenzen en haar oigon grondgebied, haar be
stuur van volkshoofden, een oigon afgorond 
vermogonswozon, hare rechtsbevoegdheden, 
adatrochtspraak on adatgoesteiijkheid (Zie L. C. 
Wostononk, Do Minangkabauscho Nagari, Mcd. 
Ene. Burau VIII, 1915). Zio ook DORP, Dl. I, 
blz. 636 on NËGArA, NËGËRl.

NAGARI-SCHRIFT. Het meest bekende der 
talrijke Indische alphabotten, thans het gewone 
schrift voor Hindi en Mahratsch on ook het meest 
gobruikolijko voor gedrukte Sanskrit-workon. 
Het werd naar Cambodja on Java gebracht door 
Boeddhistische emigranten of zendelingen uit do 
stroken, die thans de Vereenigdc Provincies van 
Agraon Oudh on het Westelijk deel van Bengalen 
uitmaken. Hot komt op Java voor op enkele 
moeilijk te ontcijferen steenen en op oonigo 
Boeddhistische godenbeelden, o.a. van Singasarj 

Toempang afkomstig; in vergelijking 
do Kawi-opschriften zijn de Nagarl-opschriften 
zeer goring in aantal. Hiertoe behoort het Nagarï- 
opschrift, gevonden tusschen Kalasan en Pram- 
banan, uitgegeven door Dr. J. Brandes in Tijd- 
schr.-Ind. T.-L.-VK. XXXI, 1886 p. 240—260.; in 
do noot op pag. 243 somt Dr. Brandes alle uit on- 

Archipel bekende Nagari-opschriften op; 
klaarblijkelijk is het Nagari nooit op Java in- 
heemsch geworden, oveninin als in Cambodja, 

het getal Nagari-inscripties oven klein is.
(Vorgol. LETTERSCHRIFT).

NAGASARI (.MAL., SOKND.). Zio ACACIA FAR- 
NES1ANA.

NAGASARI (jav.). Zio MESUA.
NAGEH. Stam in Ngada. Zio FLORES Dl. 1, 

blz. 714.

achtolijks, of aau een waardeloos wezen of voor
werp doet donken, b. v. vloo, weegluis, bedelaar, 
opvöegsel, aardappel, dolle hond, onz. De naam 
klinkt des te leelijker naarmate men hot kind 

vertroetelt. Het zijn de moeders, die zulke 
uitdenken, in hot denkbeeld aldus kwado

eon

moor
namen
geesten, dio er 6teeds op uit zijn den menscli to 
troffen in wat hom het dierbaarst is, in don 
waan te brongon dat hot kind door do ouders niot 
wordt op prijs gesteld, on dus alle aanleiding om 
het kwalen en ziekten to bezorgen vanzelf vervalt.

Dien eersten naam behoudt het kind door 
zijn ganscho jeugd heen, ja zelfs onder intieme 
bekenden tot het einde zijns levens. Daarnevens 
echter bezit iedereen een z.g. „melknaam”, 
hom reeds onkolo dagon na do geboorte gegeven, 
en dio als de werkelijko persoonsnaam beschouwd 
wordt-. Veelal is hij zeer schoonklinkend, daar 
het denkbeeld heerscht, dat hij het kind do 
zegeningen zal brengen, dio hij uitdrukt. Om oen 
paar voorbedden to noemen: Groei van Geluk; 
Vermeerdering van Levensjaren; Wijsheid on 
IJvor, enz. In den regel bestaat de melknaam uit 
twee woorden; doch namen van één woord zijn 
volstrekt niet zeldzaam. Vaak wordt voor de 
naamgeving do waarzegger geraadpleegd. Deze 
onderzoekt of er in het levenslot van hot kind in-
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vloeden van oen of meer der Vijf Elementen, waar
uit het heelal is opgebouwd, ontbroken, ten eindo 
dan te bepalen of er ook een naam dient goko- 
zen te worden dio, in geschreven vorm, het toeken 
bovat, dat die ontbrekende elementen voorstelt.

Opmerking verdient-, dat mon don melknaam 
zooveel mogelijk golieim houdt, met liet doel 
do booze geesten niot op den drager opmork- 
zaam te maken. Deze gewoonte vervalt eenigs- 
zin6 als do eigenaar volwasson is, on dus in hot 
volle genot van zijn weerstandsvermogen tegen 
booze geesten is gekomen; immers men ziet den 
naam dan zonder schroom op visitekaartjes en 
in briefwisseling bezigen. Kinderen mogen echter 
den melknaam hunner ouders nimmer noemen 
of schrijven, op straffe van voor hoogst oneer
biedig to worden aangezien. Orthodoxo liedon 
breiden dit verbod zelfs uit tot do namen van 
grootoudere, vadersbroeders en andoro familie
leden, wien men eerbied en onderdanigheid 
verschuldigd is.

Zwakke kinderen versterkt men vaak, door 
hun een naam te geven als Steen, Rots, Hamer, 
Ijzer, enz. Algemeen ook heerscht het gebruik 
om ingeval van ziekte of tegenspoed den molk- 
naam door een anderen te vervangen, op grond 
dat hij getoond heeft geen geluk to brengen. 
Zulk een naamsverandering vindt veelal plaats 
in overleg met een waarzegger, of na raadpleging 
van een godheid.

De noodzaak om den eigennaam (m i ang) 
geheim te houden heeft de noodzakelijkheid 
doen geboren worden om het individu aan to 
duiden door eene omschrijving, m. a. w. door 
een naam, die zijne meest in hot oog loopendo 
karaktertrekken uitdrukt of heet uit te drukken. 
Zulk eene h o. bestaat vaak uit één, in verre
weg de meeste gevallen echter uit twee woorden 
of letters, met schoonklinkende beteekenis. 
Vrouwen bezitten zulk een naam niet, evenmin 
als een z. g. d z i, een soort van bijnaam of 
titel, dien mannen bij hun huwelijk aannomen, 
en waaronder, zij nog na hun dood worden ver
eerd. Gelett&Jdpn noemen elkander veelal bij

I
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NAGELEN (Kruid). Zio KRUIDNAGELEN. 
NAGOER. Een oud Bataksch rijk, dat hoogst-
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waarschijnlijk in liot tcgonwoordigo Timoerland 
heeft bestaan on lator in verschillendo rijkjes 
o. a. Panei on Silau is uiteengevallen. Do tijd, 
waarin dit geschiedde, is vrijwel onbekond. Bij 
Chincescho schrijvors vindt men in do annalon 
dor Mingdynastio iets medegedeeld van Nakoor 
uit 141G, dat misschien hot oude Timoerrijk 
Nagoer is; volgens anderon, o. a. Rouffaer, is 
Nakoer (Na-koc-erh) = Nagoro, hetgeen het to
gen woord igo Pcdir of Pidiö (in Atjèh) zou zijn.

NAGRÈG (PAS VAN). Over dezen pas 
gaan do spoorlijn on dc postweg van do hoog
vlakte van Bandoeng naar dio van Garoct; 
do postweg over de laagsto inzinking, op 865 M. 
hoogte, do spoorlijn iets Zuidelijker op ongeveer 
900 M. ~ " '

NAHUYS VAN BURGST (HUIBERT GE- 
RARD Baron). Geb. 28 Maart 1782 te Amster
dam uit hot huwelijk van O. do Saint Amant mot 
Mr. P. O. Nahuys. Na to Harderwijk gestudeerd 
to hebben promoveerde hij daar in Nov. 1803 
tot doctor in do beide rechten, oefen do aanvanke
lijk de rechtspraktijk te Amsterdam uit, doch ver
trok op het laatst van 1805 naar Batavia als Raad 
van financiën en domeinen, bolioorendo tot de 
commissio van Elout en Grasveld. Daar deze Com- 
missarissen-Genoraal door Koning Lodewijk 
Napoleon werden tcruggeroepon, keordo ook 
Nahuys in 1807 naar het moedorland terug; in 
1809 werd hij door den Koning weder naar Indië 
gezonden om depêches aan Daendels ovortebren- 
gen. Deze benoemdo hem tot Commissaris en in- 
spektour der wegen on posterijen en belastte hem 
daarna met do administratie van een groot deel 
der houtbosschcn, in welke betrekking hij zich 
op verschillendo wijzen verdienstelijk maakte en 
gelegenheid vond twee inlandschc prinsen to 
redden, dio op last van Daendels ter dood ge
bracht zouden worden. Bij do verovering van 
Java door de Engelschen werd Nahuys, die zijne 
diensten aan den Gouv.-Gen. Janssens had aan
geboden, krijgsgevangen gemaakt en naar Ben
galen en vervolgens naar Engeland gevoerd, 
waar hij verbleef lot hij in 1813 uit de gevangen
schap onlslagen werd. In Nederland terugge
keerd, word hem in 1814 opgedragen do komst 
van Nederlandscho troepen op Java voortebe- 
reidon; schipbreuk en do latoro politieke gebeur
tenissen verhinderden zijn vertrek. Hij nam, als 
majoor bij den staf van Chassé, deel aan den 
strijd tegen Napoleon in 1815; daarna bood hij 
aan om op eigen kosten naar Java to vortrekkon 
ten einde de spoedige komst van Comm.-gone- 
raal aantekondigon on voor do huisvesting, onz. 
der to verwachten troopon to zorgen on bowooa 
daarbij don lando grooto diensten. Zeer spoedig 
daarna werd Nahuys tot resident van Djokjakar- 
la benoemd, waar hij weldra groeten invloed vor- 
kreeg, ook ten gevolge van do omstandigheid, dat 
een der door hom geredde prinsen, Pangóran 
Pakoe Alam, bij do minderjarigheid van don 
Sultan met het regentschap belast was. Nahuys, 
dio in 1818 tijdelijk als Commissaris van hot 
Gouv. tor kust van Borneo optrad, was niet 
alleen to Djokjukarlu, maar ook to Soorakarta 
met veel beleid werkzaam; in 1823 laadde hij 
eehlor het ongenoegen van den Gouv.-Generaal 
Van der Capollon op zich, ten gevolge van 
het aandeel, dat hij in do land verhuur geno
men had; hij verzocht zijn ontslag on vor- 
trok naar Nederland, doch koorde weldra naar

Java terug on werd in Aug. 1827 benoemd tot 
resident in Soorakarta on commissaris in Djokja- 
lcarta. Mede aldaar onderscheiddo hij zich zeer 
tijdens den opstand van Dip& Nëgara; na do 
beëindiging daarvan werd hij mot Merkus on 
Van Sevonhoven in commissio gesteld om do 
Javaanscho vorston to bowegon een gedeelte van 
hun gobied aftostaan. Ook hierin, — evenals bij 
do gevangenneming van don Soesoohoonan, die 
over dion afstand ontevreden was, — handelde 
Nahuys tot volle tovredenhoid der Regcering; in 
1831 verzocht hij ontslag en keerde weder naar 
Nederland terug, om in 1836 opnieuw naar Indië 
to vertrekken, ditmaal als Raad van Indië en 
Generaal-Majoor titulair. Ziekte noopte hem ech
ter na 3 jaren Indië voor goed te verlaten; hij 
ontving 2 jaar lator op verzoek zijn corvol ontslag 
uit ’s lands dienst en vestigde zich op de heerlijk
heid Burgst bij Breda, waar hij 12 Jan. 1858 
overleed. Hij gaf belangrijko geschriften over 
Ncd.-Indië uit; met name Brieven over Ben- 
coeleu, Padang, enz., Breda 1826, 2e druk 1827; 
Verzameling van officieolo Rapporten betreffen
de den oorlogop Java, 4dl., Deventer 1835—1836; 
Beschouwingen over Ncd.-Indië, ’s Grav. 1847, 
2e druk 1848. Zie: Herlnnoringcn uit het openbare 
en bijzondoro leven van Mr. H. G. Baron Nahuys 
v. Burgst, 1852. (Niotin den handel); Tijdspiegel 
1907, II blz. 345; Indische Gids 1908,1 blz. 437.

NAI-POSPOS. Aldus wordt hot Z. O. deel 
van do Pak-Paklandcn genoemd, op do Batalc- 
hoogvlakto van Noord-Sumatra. In 1879 werd 
togen dit landschap militair opgotreden als ge
volg van do expeditio togen Si Singa Manga- 
radja in 1878. Hot werd eerst in 1907 officieel 
ingolijfd on vormt thans een deel van do onderaf- 
dccling Barocs, residentie Tapanoeli. Do streek 
is eon nog grootondoels onbekend borgland mot 
don Paoong en Ootoos als hoogste toppen van 
ongeveer 2000 M. Hot borgland draagt uitge- 
strokte benzoë-bosschen

NAÏB, d. i. plaatsvervanger; titel van den 
districtspanghoeloo; vgl. MOSKEEPERSO- 
NEEL on PANGHOELOE.

NAJADEN of Unionidae. Zoetwaterraosselen, 
die over de geheelo aarde verspreid zijn. Zio vorder 
SCHELPDIEREN.

NAKSJIBENDI-ORDE. Zio TARÈKAT.
NAMNAM (mal., jav., soend.). Zie OYNO- 

METRA CAULIFLORA.
NAMATOTE. Een eilatid (op oude kaarten ge

naamd Kowiai), gelegen op dc Zuidkust van 
Niouw-Guinea, ton Westen van do Tritonbaai. 
Do Noordpunt van het eiland strekt zich uit tot 
in do Bilsjara (Bitsjaroo)baai. Door do Sophia- 
straat wordt Namatoto van den vasten wal 
gcschoidon. Op beide oevers dier straat dringon 
diopo fjordon hot land in; beide oevers zijn zoo 
steil, dat zij voor eon groot deel geeu golegen- 
lioid voor plantongrooi bieden.

Do voornaamste kampong, zetel van don Radja 
van Kowiai, heot evoneons Namatote; zij ia 
door eon alleenstaanden berg van do Z.-kust go- 
schoiden, terwijl ook ton N. van de kampong het 
goborgte zich steil verheft. Op de O.-kust is een 
baai, zeer geschikt voor ankerplaats. In do zeld
zame go vallen, dat do golfslag uit hot Z.O. hot 
ankoron aldaar vorhindort, biedt eon baai aan 
do W.-kust eon voiÜgo ligplaats aan.

Roods in Keyts’tijd was Nama^te eon han- 
dolscontrum. Thans ziet men niel > moer dan oon

*
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i;
als een groot deel van Middol-Java, liovig 
geteisterd door bandjirs on aardstortingen. 
Do hoofd plaats is gelijknamig on ligt op een 
afstand van 24 K.M. van *Djokja aan do 
rivier Pragii, dio de grens vormTvan liet regent
schap Pëngasih mot het Oostelijk daarvan 
gelegen regentschap Sléman, terwijl do grens 
mot het "Noordelijk ‘van dit district gelegen 
district Kalibawang gevormd wordt door do 
Kali Poeroe, een zijtak van do K. Sang&. 
Van Nanggoelan strekt zich liet tamelijk steilo 

romantische „Westelijke grensgebergte” 
Westelijk en Noordelijk over Kalibawang uit 
tot aan de grens met Këdoe. Achtereenvolgens 
draagt dit gebergte van Zuid naar Noord den 
naam van Këlir- of Koelon-Praga-gcbergte, 
Tjatjabansch gebergte en Gebergte van Mëno- 
réh. Aan den voet van dit gebergte vindt men 
in dit regentschap een oud- tertiaire vorming, 
bestaande uit verweerde kleisteenen en mergels, 
in Vorbeck en Fennema’s Geologie van Java 
aangeduid als „Nanggoelan-formatio”, welke — 
godeeltelijk blootliggend — behalve versteenin- 
gon, die op Java zelden worden aangetroffen, 
een koollaag bevat, die indertijd aanleiding 
hooft gegeven tot eenigo boringen; technische 
waarde hebben deze steen- of liever gezegd 
bruinkolen niet, doordat do hoedanigheid to 
slecht is; niettemin zijn zij bij gebrek aan brand
hout voor deze streek van oonig gewicht. Wat uit 
een archeologisch gezichtspunt van belang is 
in dit regentschap, vindt men in de gedaante 
van verschillende beelden op het erf van het 
districtshoofd ter hoofdplaats vereenigd.

Het district heeft twoe onderdistricten t. w. 
Watoemèrah en Djonggrangan en had eind 
1905 ^ 28000 inwoners, allen inlanders.
Vroeger was Nanggoelan een regentschap mot 
16 dëmangsehappen. Europeescho landbouw
ondernemingen worden in het district niet aan- 
gotroffen.

Geschiedenis. Don 28cn April 1831 
werd do Pangóran Prabooningrat in „het be
heer” gestold van eenig land — Nanggoelan — 
in Koelon Pr&gS. ter belooning van door hem 
aan het Gouvernement bewezen dionsten, zoo
wel tijdens den opstand in gevochten tegen de 
muitelingen, inzonderheid bij do verdediging 
van den kraton, als daarna bij het terzijde staan 
van de „Kommissie ter regeling van do Vorsten
landen”.

; Is! •gemetseld graf van een vroogeren radja, een 
vallen moskee en een viertal woningen in een 
klappertuin. Handelaars van Fak-Fak komen 
hier om de producten op te koopon.

N4MLEA.- Hoofdplaats der ondorafdeeling 
Bóeroe^afdeelin g Amboina dor residentie Am- 
boina, gelegen aan een inham aan de Noord--- 
zijdo van do Kajcli-baai. Zie BOEROE.y' ï.

NAMOEDALE. Zie BAA.
NANANGKAAN (soend.). Zio EUPHORBIA 

PILULIFERA.
NANAS (jav., mal.), Danas of Ganas (soend.), 

Nanèh (minangk.), Honas(BAT.), Anës (atjèh), 
Kanae (daj.), MakafTiD. born.), Pandang rapo 
of Pandang nikanre (mak.), Toeis (minah. 
landst.), Nanasi (bol. mono.), Nanati (go- 
ront.), Manilmap (x. G. 4 R.), Anasoel, Kam
pala of Kainasoe (amb. laxdst.), Banggala of 
Bangkala. (amb. z.-ceram), Esno (amb. kis.). 
Ananassa sativa Lindl., fam. Bromeliaceae. 
Do ananas-plant uit tropisch Amerika, thans 
tusschon de keerkringen algomeon gekweekt, 
komt er ook verwilderd voor. Zoo huishou
delijk als geneeskrachtig eene plant van groo- 
to waarde. De ook in Europa welbokende vruch
ten worden gegeten cn van do bladvezels wordt 
een sterk wit garen verkregen, dat op sommige 
plaatsen bij het weven in gebruik is. Als een sub
stituut voor vlas hoeft do ananasvozol wellicht 
do meeste waarde van alle Indische vezels, is 
althans zeker do fijnste en meest glanzende. 
Van het conserveeren der vruchten wordt in Ned- 
Indië nog weinig werk gemaakt; wol is op som
mige plaatsën do cultuur belangrijk, b. v. in de 
Noordelijke helft der residentie Riouw, van waar 
jaarlijks honderdduizenden vruchten aan de 
markt to_Singapore worden gebracht, om daar ge
conserveerd" on naar Europa on Australië ver
scheept te worden. De plant wordt ook gebezigd 
tot omheining van tuinen; in do nabijheid van 
hoofd plaatsen wordt zij ook op het veld gekweekt; 
in het Buitenzorgsche groeit vooral een kleinere, 
zeor geurige variëteit, minder waterrijk en 
lichter gekleurd dan do gowono ananas; zij 
staat bekend onder den naam Nanas Bogor.

Het is een ooft, dat met voorzichtigheid dient 
gebruikt to worden en door do aanwezighoid van 
kristallen van zuringzure kalk (raphiden) op 
gevoelige slijmvliezen van het spijs- darmkanaal 
prikkelend en zelfs ontstekend kan werken. De 
onrijpe vrucht geldt zelfs als abortivum.

NANAS SABRANG (mal.). Zie AGAVE. 
NANASIAM. Zie PAGOERAWAN.
NANDI. Aan Qiwa als den levenschenker werd 

de met machtige teelkracht toegoruste stier go- 
wijd, die onder den naam Nandi als zijn dragor 
werd gedacht en vaak zelfs in zijn plaats werd 
aangeroepen; steeds is hij liggende afgebceld; 
hij bezit de vormen van don zeboe, het gebulte 
Indische rund.

NANGA PANDAN of TANAH REA. Kam- 
pongcomplex aan de baai van Èndèh, onder- 
afdeeling Èndèh, afdeeling Flóres, residentie 
Timor en Onderh.

NANGA-PINOEH. Hoofdplaats der onder- 
afdeeling Mëlawi (zie aldaar) van de afdeeling 
Sintang, residentie Westerafdeeling vanBorneo.

NANGGOELAN. Een tot het Sultansge- 
bied behoapönd district van het regentschap 
Pëngasih, i/$/}eeiing Koolon-PragA, residentie 
Djokjakarta. A)p 23 Fèbr. 1801 is dit gebied,

ver-

r
■

lb en zeer
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Deze Prabooningrat was de zoon van een 
desa-man, dio na 1755 voor bewezen diensten 
tot Toemënggoeng verheven en sedert Wir&- 
goenü geheoten was. Do zoon had zich lang
zamerhand weten op te werken en was bij liet 
uitbreken van don opstand van Dip&nëg&r& 
als Radèn Toemënggoeng commandant dor 
Kraton-troepen. Aan don bekenden Nahuys 
dankte liij zijn titel van Pangéran, waarmede 
hij nog tijdens den oorlog was begunstigd; zeer 
tegen den zin van generaal De Koek, die zijn 
trouw niet boven verdenking achtte. Reeds het 
jaar na zijn begunstiging moest hij wegens ver
raderlijke oogmerken worden gearresteerd — 
5 Augustus 1832 — en weinige weken later 
volgde zijn verbanning naar Banda. Zijn ge
bied verviel toen aan het Gouvernement, 
werd echter in 1851 aan den Sultan van Djokja 
teruggegeven.

NANGGOENG. Een particulier land in
ft
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hot Z.W. der afdeeling Buitenzorg, thans in 
handen van een Engolsche maatschappij. Het 
omvat het dal dor Tji Doerian en do Wosthelft 
van dat der Tji Kaniki, mot do aangrenzende 
bergruggen. Er wordt vooral rijst, thee en rubber 
geteeld. Het heeft bekendheid gekregen als het 
eerste land, waarvan do aankoop door den 
Staat in de Tweede Kamer dor Staten-Generaal 
is behandeld. Die aankoop is toen wel afge
stemd, maar do behandeling heeft aanleiding 
gegeven tot de beginselverklaring, om de parti
culiere landerijen, die men uit don tijd achtte, 
bij voorkomende gelegenheden door den Staat 
te doen terug koopen, waarmede sedert een 
begin is gemaakt (zio PARTICULIERE LAN
DERIJEN).

NANGKA (mal., soend.), NangkS, (jav.). Zio 
ARTOCAR-PUS INTEGRIFOLIA.

NANGKA BËLANDA, NANGKA WOLANDA 
(mal.). Zio ANONA MURICATA.

NANGOEI (Indragiri). Zie ZWIJNEN.
NANGSI (jav., soend.). Zio VILLEBRUNEA.
NANI (MAL. MOL.). Zio METROSIDEROS.
NANOESA-EILANDEN. Eilanden-groep ge

legen tusschen 4° 35' en 4° 50' Z.B. on 127° en 
127° 10' O.L., bestaande uit de eilanden Garat, 
Karatoeng, Marampit, Mangoopoo, Intata, Ka- 
korotan en Maroen Miangas (ook Palmas ge
noemd). De eilandengroep vormt een prosident- 
d joegoegoeschap der onderafdoeling Talaud-eil. 
van do afdeeling Monado der gelijknamige 
residentio onder het bestuxir van een president- 
djoegoegoe met zijne mantri’s (nl. djoogoegoe’s 
en kapitan’s laoot of negorij hoofden). De voor
naamste negorijen zijn Marampit en Karatoeng. 
De eilanden Marampit on Kakorotan zijn cenigs- 
zins houvclachtig, do overige zijn vlak to noe
men. De producten der eilanden bostaan uit 
maïs, klappers, pisang, ijzerhout, bananen on 
een aardvrucht, door Wübben Cé té genoemd 
(bètè). Ebbenhout komt er ook voor. Zie Eb- 
bingo Wübben, Die Nanusa-Insoln; in Poter- 
mann’s Mitth. XXXIV, 1888.

NAPAR. Naam van verweerd gesteente in 
do Pad. bovenlanden, Javaansch tjadas, ook van 
eetbare aarde, onzuivere kaolin, wclko in den 
vorm van koekjes op do markten verhandeld 
wordt; zooals bekend, heeft deze aardo noch 
als voedingsmiddel, noch als geneesmiddel eenigo 
waarde.

NAPOE. Zelfbosturcnd landschap in doondor- 
afdecling Poso der residentie Menado. Vroeger 
onderhoorig aan Sigi, werden do bewoners, do 
To Napoe, dikwijls door den radja van dat land
schap op roof- en sneltochton in do Poso streek 
uitgezonden. Bovolkingssterkto 3200 ziclon. Do 
To Napoe, oen stam der Toradja’s, waren in den 
omtrek zoo gevreesd, dat, toon do Sarasins in 
1894 van Mapano (bewesten Poso) naar hun 
land trachtten door to dringen, niemand hen 
durfde vergezellen. Do hoofdplaats Lamba 
midden in do vlakte wordt alleon bewoond als 
er een offerfeest, vooral hot groolo doodonfocst, 
wordt gevierd; in liet Noordelijk deel is Wooasa 
oen belangrijk middelpunt. (Med. Ene. bxir. II, 
1912, hl. 85—205; T. A. G. 2o Sorio deol XXV 
1908, bl. 1271).

NAPOE. Landschap gelegen in de ondor- 
afdeoling Midden Soomba dor afdeeling Soemba, 
residentie Timor en Ondorhoorighedon.

NAPOEH (mal.) Zio DWERGHERT.

NAPOE’SCH. Zio OOST-TORADJA’SCHE 
TALEN.

NAPTOE (NËPTOE). Aldus heeten in het 
Javaansch do 7 letters van hot Arabische alpha- 
bet, welko zoowel op Java als elders worden ge
bruikt tor aanduiding van do jaron van iedere 
8-jarige kalondorperiode (vgl. MOHAMM. KA
LENDER). Op W.-Java noomt men zo naktoe. 
Dio lettors zijn de alij, bd, djim, ddl, hd, vjciw, zd, 
welko op Java worden uitgesproken als alip, ba, 
djim, dal, ehe, wawoe, dje (in Atjèh als: aleh, ba 
djim, daj, hè, wèë, zöë). Aan deze letters wordt, 
in de hier genoemde volgorde, naar do gewoonte 
der Arabische astronomen on mathematici, de 
cijferwaarde van 1 tot 7 toegokend (De volgorde 
der letters van het Arabische alphabot is nl., 
wanneer men zo als cijfers gebruikt, niot de ge
wone, maar eene, welke zooveel mogelijk over
eenkomt met die dor Syrische, Hebreeuwsclie en 
andere Semitische letters).

Do jaron eener 8-jarige periode heeten achter
eenvolgens :

dal-awal (= 4)
(= 2)
(= 6) 

dal-akir (= 4).
Door de cijferwaarde wordt de weekdag aange

duid, met welken het jaar begint. Do weekdag, 
met welken het le jaar van ioderen 8-jarigen 
cyclus begint, geldt hierbij als de met alij (= 1) 
aangeduido eerste dag. In de tegenwoor
dige 120 -jarige periode, waarin het le jaar van 
ioderen 8-jarigon cyclus met Woensdag begint 
(zie MOHAMM. KALENDER) duidt do alij dus 
den Woensdag aan on is vorder ba (2) = 
Donderdag, djim (3) = Vrijdag, dal (4) = Zater
dag, ha (5) = Zondag, waw (G) = Maandag, 
on za (7) = Dinsdag. In do 120-jarigo periode, 
wolko do tegonwoordige voorafging, begon heb 
le jaar van iedoren 8-jaarskring met Don
derdag. In die periode werd dus Donderdag 
door alij aan geduid en was ba (2) = Vrijdag, 
djim (3) = Zaterdag, enz. De eerstbedoelde 
periode was eene van „Woensdagsche letters” 
{hoeroef Arba’ ijjah), do laatstbedoelde eene van 
„Dondordagschö lettors” (hoeroef Chamsijjah). 
Zoo onderscheidt men opeenvolgende perioden 
van Zondagsche, Maandagsche, Dinsdagsche, 
onz. letters (hoeroef Ahadijjah, Ithnaini jjah, Tha- 
lathijjah, Arba'ijjah, Chamsijjah, Djoem' ijjah en 
Sabt ijjah).

Het 2o jaar moot worden aangeduid als ha 
( = 5), omdat het steeds begint mot don „5en dag” 
nl. mot don 4on dag na dien, waarmede het 
voorafgaande jaar alij begon. In iedoro 8-jarige 
poriodo toch heeft het le jaar (alif) 354 dagen = 
50 weken + 4 dagen (zie MOHAMM. KALEN
DER). Evonzoo zijn do benamingen der overige 
jaron, om gelijksoortige redenon, to verklaren. 
Daar zoowel hot 5e als het 8o jaar mot dal, d. i. 
don 4on dag begint (nl. mot den 3en dag n a 
die n, waarmedo het jaar alif begon), worden 
zij ter onderscheiding van elkandor aangeduid, 
resp. als het jaar dal-awal (d.i. „corste jaar dal”) 
on het jaar dal-akir (d. i. „laatsto jaar dal”).

Op Java— waar, wogons eene andoro vordee- 
ling dor schrikkeljaren (vgl. TIJDREKENING, 
III) — niet het 5e, maar het 3o jaar met den- 
zolfden wcokdag bogint als hot 8o jaar, onder
scheidt mon dit 3o jaar ovenzep als hot jaar 
djim-awal (d. i. „eerste jaar j van het 8o

alif (= 1)
ha ba(= 5)
djim (= 3) 

(= 7)
waw

za

1
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ting van hot Charles I/niis-gobergtc ( zie aldaar), 
dat een aanvang noemt aan de Z.W.-lcust van 
het eiland, ten Z. van do Etnabaai en reeds 
spoedig oen hoogte van ongeveer 1600 M. heeft; 
do hoogste top, gelegen in het O., is 2700 M. hoog. 
Reeds Jan Oarstensz. deeldo in zijn reisverhaal 
Ao. 1623 mede, dat hij langs do Z.W.kust van 
Nieuw-Guinoa varonde, op 5° 14' Z.B. op verren 
afstand van do kust sneeuwbergen zag. Geruimon 
tijd heeft men aan do waarschijnlijkheid van 
diens mededeeling getwijfeld, totdat ruim 2 J/j 
eeuw later van verschillende zijden de juistheid 
daarvan in het licht trad. Zoo kreeg bijv. do 
bemanning van het stoomschip Batavia in 1881 
bij het omvaren van Kaap Valsch op het Frcdo- 
rik-Hendrik eiland bij het opgaan der zon plotse
ling een prachtig gezicht op het gebergte, waar
van do toppen zich als glinsterend witte vlakten 
voordeden, terwijl (om nog een voorbeeld te 
geven) de Duitsche reiziger Zöller in 1888 hot 
gebergte eveneens waarnam, doch van het Fi- 
nisterre-gobergto (op een hoogte van 2660 M.)f 
dicht bij do N. O. kust van Nieuw-Guinca. 
Tot voor korten tijd was niets van dit gebergte 
bekend. Dank zij echter de in het laatste decen
nium plaats gehad hebbende onderzoekings
tochten, beschikt men thans over voldoende 
gegevens van het Nassau-gebergte. In dit ge
bergte liggen de hoogste toppen van N.I. Volgens 
de laatste gegevens eindigt de koten iets ten O. 
van den Wilhelmina-top (zie aldaar); het O-.lijk 
daarvan gelegen terrein is nog niet verkend; 
waarschijnlijk zal echter later blijken, dat hot 
wederom O.-lijk daarvan gelegen bergland, dat 
zich tot over do grens uitstrekt (Sterren-geberg
te), met het Nassau-geb. oen geheel vormt. 
Laatstgenoemd geborgto is dus het belangrijkste 
deel van het machtige Contralo-gebergte, dat 
zich vanaf de Etnabaai in recht O.-lijke richting 
uitstrekt tot over do Oostgrens.

Ten N. van het Nassau-geb. en evenwijdig 
daarmede ligt een minder hooge koten, welke 
naar hot N. geleidelijk in do vlakte overgaat. 
Van af deze keten heeft men, als do bewolking 
zulks toelaat, een prachtig uitzicht ox> do be
sneeuwde Carslensz- on Idenburg-toppcn, „van 
welke”, zooals een onzer exploratours schrijft, 
„de macktigo glctschors zich in schitterend wit 
tegen bergland en hemel afteekononon”. Jammer 
slechts, dat do wolkonsluier, die hen bij voor- 
during omgeeft, zoo zelden en dan nog voor zeer 
kcrlen tijd gelegenheid verschaft, van dit over
weldigend schouwspel te genieten. In hoeverre 
het hier bovengenoemde N.-lijk gelegen bergland, 
hetwelk al zijn water afgeeft aan do Mambëramo 
on haro bronrivioren, met hof Nassau-geb. 
samenhangt, is nog niet bekend. Zeker is echter, 
dat do Rcuffaerrivier (zie MAMBËRAMO) in 
laatstgonoemd geborgto hare bronnen heeft 
wel op do uitloopers van do Oarstonsztoppen, 
zoodat zij door don voorgelegen lageren bergke
ten moot heen breken. Naar het Z. voeren (.al 
van rivieren hot water

jaar, dat op Java djim akir (d. i. „laatste jaar 
djim'”) heet, terwijl hot. 6e jaar er eenvoudig het 
jaar dal genoemd wordt.

De jaren eener 8-jarige poriode heoten dus op 
Java:'

dalalip
bééhó

djim awalitï wawoe 
djim akir.

Ook de maanden worden op gelijksoortige 
wijze met dezelfde Arabische letternamen onder
scheiden naar de rangorde der weekdagen, waar
mede zij beginnen.

Literatuui&Q. Snouck ïïurgronje, Do Atjèhers, 
I, 208—211 (ffho Acliehnese, I, 196—198); A. 
B. Co hen Stuart, Nieuwe bijdragen toTdè kennis 
van de Moharnm. Tijdrekening in den Ind. 
Archipel (Tijdschr. v. h. Batav. Genootschap.,

. Dl. 20, 1873, p. 195—218); fSi, J. Veth, Java, ' 
, • I (l_87fB p.J5.Q0; IV (1907) p. 300 y7;

- NARDUS. De indischö'hardus is-do naar pat- 
chouli riekendo wortelstok van eene valeriaan- 
soorfc uit Nepal (Br.-Indië), Nardostachys jata- 
mansi DG.; uit deze werd do reeds oudtijds be
roemde narduszalf bereid. Tegenwoordig ver
staat men in den handel onder nardusolie eene 
soort grasolie uit Cymbopagon nardus, welke 
plant vele botanici voor den Nardus indicus der 
ouden hielden.

NARMADA. Schoon aangelegd lustverblijf 
van de vroegere vorsten van Lombok aan den 
weg van Mataram naar Laboean Hadji, mot 
terrassen, boomgaarden, groote waterwerken, 
badgelegenheden en een huistempel van den 
vorst. Thans is er een pasanggrahan; ook oen 
drukke pasar. Zie LOMBOK.

NAROEMONDA. Batakdorp, voorheen Si 
Antar” genoemd, gelegen aan de Asahan rivier, 
dicht bij de plaats, waar deze uit den Zuid-ooste- 
lijken uitlooper van het Toba-meer te voorschijn 
komt Het is een belangrijk verkeerspunt door
dat de groote weg van Taroetoeng hier eindigt. 
Men is druk bezig dezen weg te verlengen over 
Pëmatang Siantar naar Tëbing Tinggi, een 
afstand van 1’40 K.M., hetgeen 2 millioen gulden 
kost, maar waardoor de verbinding tot stand 
zal komen tusseken Siboga en de Toba-ho.og- 
vlakte met de cultuurviakto der Oostkust. 
Bovendien bestaan plannen voor den aanleg 
van een tramweg langs de Asahan-rivier ter 
aansluiting aan het net van de Oostkust. Een 
belangrijke zendingspost, waartoe meer dan 
2000 Christenen behooren, is hier gevestigd 
zbet kweekschool voor inlandsche onderwijzers, 
ambachtsschool en meubelmakerij./

NASI Zie RIJST. 1
NASIB. Zie MUZIEK on MUZIEKINSTRU

MENTEN.
NASSAU-ÈILANDEN. Vermoedclijk werd deze 

naam aan do Pagai-eilanden gegeven door 
de Hollanders, die zo vóór 1600 bezochten, 
want in dat jaar werd reeds gesproken over het 
eiland Nassau, welks Zuid-eind op 31/, ° Z.B. 
gepeild was. Zie verder PAGAI-EILANDEN.

NASSAU-GEBERGTE. Vroeger, toen het nog 
niet verkend en slechts van uit zee waargeno
men was, veelal „Sneeuwgebergte” genaamd, 
omdat op de hoogste toppen sneeuw en glet- 
schers werden w-aargenomen. Hot gebergte ligt 
in het midden van het breedste gedeelte van 
Nieuw-Guint^pn is een voortzetting in O. rich-

djé

-

I

!:

on

van het Nassau-geb. naar 
zee, van do Mimika in het W. tot de Lorontz- 
rivior in hot O., terwijl do Eilanden - on Digool
rivieren hot water afvooren van het moor O.-lijk 
gedeelte van den Contralen bergketen.

De voornaamste toppen zijn in het W. de 
Idenburg-toppon (do hoogste 4655 M.) 
middellijk ten O. daarvan dezesCarstonsz-toppen 
(zie CARSTENSZKETEN), alle met eeuwige

on on-
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NASSAU-GEBERGTE—NATAL EN BATANG NATAL. .

sneeuw bedekt. Volgens de laatste metingen Mandailing en Angkola, waarvan het door de Ba-
zoudon do hoogten van deze zes toppen liggen tang Gadis gescheiden wordt, tot do Zuidelijke
tusschen 4810 en 5000 M., terwijl do afstand ombuiging van dio rivier; ten N. aan Angkola;
tussohen de uiterste toppen ongeveer 7 K. M. ten W. aan den Indischen Oceaan. In den Z.O.
zou bedragen. Het hoogteverschil aan de Noord- hoek op do grens met Sum. Westkust verheft
zijde tusschen don hoogsten top en den onder- zich de Malintang (zie aldaar) tot 1983 M., ter-
kant van den glotscher zou ruim 400 M. zijn. wijl do hoogsto top wordt gevormd door den
Dr. A. F. R. Wollaston, die hot eerst do Oarstensz 2145 M. hoogen Sorik Mërapi, vanwaar zich eene
toppen bereikt heeft, geeft als hoogte aan van de keten in de richting langs den linkeroever van
twee door hem bereikte toppen: van don Wes- de Batang Gadis uitstrekt; uitloopers daarvan
telijken 4754 en van den Oostelijken 4788 M. en van den Sikadoedoek vormen het heuvelachtig
Den 30en Januari 1913 bereikte deze ontdek- binnenland. Het N. hiervan staat bekend als
kingsreiziger met den len .luitenant A. v. d. Natalsch zandsteen plateau, een kale hoog-
Water (Commandant van het dekkingsdetache- vlakte, waardoor do Batang Gadis zich een diep
ment), een hoogte van 4360 M., de benedengrens dal heeft uitgeslepen. De kustlanden zijn meeren-
van de eeuwige sneeuw. W. had bij het door- deels moerassig; duinrugjes langs de kust, van
dringen in het binnenland de Otakwa (zie al- 2 tot 3 M. hoog en met casuarinen begroeid,
daar) gevolgd en beklom dus het gebergte aan zijn hoofdzakelijk de oorzaak van den onvol-
de Zuidzijde. „Te oordeelen naarde bergformatie” doenden afvoer van het rivierwater en van de
zegt hij, „kan men veilig aannemen, dat aan de 
noordzijde de helling belangrijk minder steil zal 
zijn en dat daar dus de sneeuwgrens belangrijk 
lager zal liggen”. En verder: „Er zijn veel aan
duidingen, dat vroeger de sneeuwgrens gelegen 
heeft op 4200 M.”, terwijl hij in een rivierbed op 
3000 M. hoogte groote rotsblokken aantrof, dio 
onmiskenbaar er op wezen, dat zij door ijs ver
nield waren.

Wat den plantengroei betreft, zegt Wollaston :
„Op 2500 M. begint do hoogte der boomen merk
baar af te nemen, evonzoo do dichtheid van het 
struikgewas, hetwelk tot op deze hoogte zeer 
dicht en moeilijk te doordringen is. Op 2800 M. 
verdwijnen de zwaro boomen van het oerwoud 
geheel en maken plaats voor pandan en en casua
rinen. Do laatste boomen werden gevonden op 
ongeveer 3700 M. Het gebied, gelegen tusschen 
2800 en 3500 M. hoogte, was het aangenaamste 
van de doorgetrokken landstreek; hier werden 
tal van bloemsoorten aan getroffen”. (Zie ook:
„ Roports on the Collections made by tho 
Britisch Ornithologist’s Union Expedition and 
the Wollaston Expedition in Dutch New- 
Cuinea 1910—1913”).

In het O. van het Nassau-gobergte ligt de 
Wilhelminatop (zie aldaar), hoog ongeveer 
4750 Al., de eerste snoouwtop, dio in Nieuw-Gui- 
nea bestegen werd. Dit gedeelto van hot Nassau- 
gob. wordt op sommige kaarton „Oranje-goborg- 
to” genaamd. In do O.-lijke voortzetting van het 
Nassau-geb. liggen nog van West naar Oost, do 
J. P. Ooen-, Prins Hendrik- on Juliana-toppen,- 
resp. hoog 4595, 4580 on 4700 M., waarop even
eens eeuwige sneeuw voorkomt, terwijl hot vol
strekt niet uitgesloten is, dat nog mcerdoro, 
nog niet waargenomen sneeuwtoppen in dit deel 
van luit Centrale gebergte voorkomon. Do 
Juliana-top ligt op ongeveer 4° 46' Z. B. en 
140° 29' O. L.

NASTURTIUM INDICUM, fam. Cruciferae.
Tëmpoejoong (mal.), Sawi lömali (jav.), Djoc- 
koot sakti (soend.). Eonjarig kruid met witte 
bloemen on geveerde bladoron, van af do vlakte 
tot ongeveer 1300 M. boven zoo voorkomend op 
vochtige plaatsen. Eon afkooksel van do plant 
wordt algomoon gedronken als middel togen 
kou op do blaas.

NATAL EN BATANG NATAL. Onderafdccling 
der afdeoling Boncden Tapanooli van do resi
dentie Tapanoeli, grenst ten Z. aan do rosi- 
dontie Sum. Westkust, ton O. aan Groot-

moerasvorming, die vooral het Noorden van deze 
streek ongezond maakt. De reede is open en ge
vaarlijk door do sterke N.W. winden, die er 
gedurende elke maansverandoring waaien; de 
schepen verkiezen daarom eene ankerplaats 
achter het eiland Kara Kara, in 6 of 7 vadem 
water. Thans doen de booten van de Kon. Pak. 
Mij. twee eilandjes aan, die aan do Oostkust een 
veilige reede aanbieden. De handel wordt hier
door zeer gebaat, daar bij kalm weer de goederen 
naar deze eilandjes gebracht worden, waarvan 
de K. P. M. ze steeds kan wegvoeren. Het land 
heeft vele rivieren, waarvan de voornaamste 
zijn, in het Z. beginnende, de Batahan, de Batang 
Natal, die op den Sorik Mërapi ontspringt en door 
een dwarsdal vol woest natuurschoon eerst 
door Batang Natal stroomt en bij Loeboek 
Abaroo in het Natalsche komt; de rivier is tot 
bij Sikambo, 22 K.M. opwaarts, voor zeven- 
kojang’s-prauwen bevaarbaar, verderop voor 
kleine sampan’s; het inkomen van de monding 
is door een bank zeer bezwaarlijk; ten N. van 
de Batang Natal do Koonkoen, de Taboejoeng, 
do Singkoeang (benedenloop van de Batang 
Gadis), dio alle gelijknamige districten door- 
stroo men.

Do dun gezaaide bevolking (ult° 1916 ^ 20000 
zielen) bestaat voornamelijk uit Maleiers, groo- 
tendeels gevestigd langs don grooten weg in 
het dal van de Batang Natal en op eenigo kleine 
plaatsjes aan do mondingen der rivieren. Van 
het binnenland is slechts een klein gedeelte in het 
N. bewoond, waar oen 8 tal nederzettingen zijn. 
Batang Natal is door oen Bataksche (Mandai 
lingsche) bevolking bewoond. De groote weg 
van Natal, langs den rechteroever der rivier, 
is voor voertuigen bruikbaar. Hij overschrijdt 
op 1700 M. hoogte do zoogenaamde Hemels
poort, hot gobergto ten N. van den Sorik Mërapi 
en sluit dan to Panjaboengan aan bij den grooten 
wog door Tapanoeli. Een paardenpad loopt 
langs do kust, van Batahan tot Singkoeang; 
verder enkele voetpaden. Do rijstbouw staat 
op een lagon trap, en geschiedt hoofdzakelijk 
op ladangs; do bevolking aan de kust leeft 
hoofdzakelijk van do vischvangst on van do 
opbrongst dor nipahbossekon. De hoofdplaats 
Natal, aan den rechteroever b\j de monding 
dor Natal-rivior, is do zetel van den controleur. 
Do hoofdplaats voert een vrij levendigen han
del met Singapore in binnonlandsohe producten. 
Er lag vroeger eono kleine bez^iïiig in een stee-

.!
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J. Koultjes. Verder hebben H. Boio, H. Macklot» 
Salomon Muller, P. v. Oort, P. Diard, Zippelius» 
p. W. Korthals, D. H. R. v. Gelder, B. N. 
Overdijk, L. Horner, E. A. Forsten, F. W. 
Junghuhn, L. A. 0. M. Sclnvaner on H. von Gaffron 
op verdionstolyko wij zo hun naain als lid of assis
tent aan do Natuurk. Commissie verbonden. 
Aan do moesten hunner is con afzonderlijk 
artikel in deze Encyclopaedio gewijd.

Bij do opheffing der Commissie bij Kon. Be
sluit van 17 April 1850 bestond zij uit de leden 
Sohwaner in Indië en Junghuhn met verlof 
in Nederland. In Nederland werden do belangen 
van het natuurkundig onderzoek behartigd 
door een o op 11 Sept. 1837 ingestelde Commissie, 
bestaande uit de hooglccraron BI urne, Rein- 
wardt on Temminck, welke commissie belast 
was met de leiding bij do verzorging en bewer
king der talrijke verzamelingen. Tusschon 1839 
en 1847 verschonen drio folio deelen van do 
„Verhandelingen over do natuurlijke geschiede
nis der Ned. Overzccscho bezittingen door do 
loden der Natuurk. Commissie en andere schrij
vers, uitgegeven op last van don Koning door 
C. J. Temminck”. Eén deel bevatte de door 
Korthals bewerkte plantkunde, één deel do 
zoölogische onderzoekingen door Muller en 
Schlegel en één deel land on volkenkunde, vooral, 
door Muller bewerkt.

NATUURKUNDIGE VEREENIGING (Konink
lijke). Zio VEREENIGINGEN.

NATUURMONUMENTEN. Zie VEREENI- 
GING TOT NATUURBESCHERMING (NED. 
INDISCHE en ook VEREENIGINGEN. y'

NAUCLEA CELEBICA Hav. fam. Rubiaceae. 
Maoemar, Maocmar rintëk, Masookat, Pëpoi- 
poijen (minah. landst.), kleine boom van do 
Minahasa, waarvan het uitstekende, veerkrach
tige hout gezocht is voor boomen van voertuigen.

NAUCLEA EXCELSA BI. Ki saat, Tjangtjara- 
tan (soend.), Klëpoo këtok, Poetèk, Tala, Toem- 
baran (jav.). Hooge, dikke boom van Java, 
vooral in hot Westen tot 1200 M. boven zee. Hot 
hout is in do Preangor zoor in aanzien on wordt 
gebruikt voor huishouw, huisraad enz.

NAUCLEA LANCEOLATA BI. Klëpoo pasir, 
Pitjisan, Poondocngan, Wësèn (JAV.), Anggrit, 
Tèngèh tjaah (soenjj.). Hooge dikke boom, 
over Java versproid tot ongeveer 1500 M. 
boven zee. Het harde hout wordt vooral in 
do Preangor als bouwhout gebruikt. Volgons 
Hasskarl wordt hot niet door do witte 
aangetast.

NAUCLEA MOLUCCANA Miq. Laharong (mal. 
mol. ?).Zeordikke boom van de Molukken, op Am- 
.bemin het gebergte voorkomend,o ok van do Koi- 
eilandon, Boe roe en Coram bekend. Hot hout is 
een good bouwhout zoowel voor scheep»- als voor 
huizenbouw. Het wordt nat bewerkt, droogt 
langzaam on wordt dan op den duur buitenge
woon hard. Hot houdt lang een muffen lucht on 
is daarom voor moubclhout minder in trek.

een viorkieuwigo 
Inktvisch (zio aldaar), welker schelp in don 
Indische» Archipel dikwijlsgevonden wordt. Deze 
schelp, kéjoongsèndok (mal.)of bia papéda (mal. 
mol.) bestaat uit kamers, van welke do laatste 
alleen door het dier bewoond wordt; zij is in 

vlakke spiraal gewonden en vergelijkbaar 
met de inwendige schelp van andere Inktvis- 
schen. Het dier wijkt in bouw belangrijk af

i. fortje, dat uit den tijd van hot Engolsch 
bestuur dagteokont en waarvan thans nog, in 
vervallen staat, wallen en muren aanwezig zijn. 
Administratief is do ondorafdecling vordeeld in 
8 kooria’s: Nat al, Batahan, Koenkoen, Taboe- 
joeng, Singkoeang, Linggabajoo, Mooara Parlarn- 
poengan en Ack na Ngali. Do regenton 
Natal hebben zich reeds in 1693 aan do Ned. 
O.-I. Comp. verbonden en hot rijkje werd toen 
een onderhoorighoid van Baros.(£■

NATIONAAL COMITÉ. Een centrale voreeni- 
ging, onder do auspiciën van Boedi Octomo te 
Soerakarta opgericht, met het doel een concen
tratie va'n'allo inlandsche vereenigingen tot stand 
te brengen. De vereeniging Sarékat Islam talmde 
tot het comité toe te treden en weigerde later 
daarvan deel uit te maken, omdat zij in het N. C. 
een Javaanscho vereeniging meende te zien, ter
wijl do S. I. het Indisch nationalisme huldigt. 
Thans zijn bij het comité aangesloten do verceni- 
gingon Boedi Oetomo, Prinsen bond Mataram 
(Djokjaj, Narpo Wandowo (Solo), Habi Darmo 
Wargo Pakocalaman (Djokja), Darah Mang- 
koenëgaran (Solo), Sodyo Moeljo (regentonbond) 
Mangoenhardjo (ambtenaarsvereeniging) en Per- 
sërikatan Goeroo-goeroe Hindia Bëlanda (on
derwijzersbond). Opgemerkt moge worden, dat do 
laatstgenoemde onderwijzersvereeniging ook do 
onderwijzers buiten Java omvat. Het ligt in do 
bedoeling den door het publiek gegeven naain 
van Nationaal Comité eenmaal te veranderen in

non
til

,11 van

een anderen van Sanskrietschen of Kawischen 
oorsprong, die door allo Javanen wordt begre
pen. De president van Boedi Oetomo is voor
zitter van het comité.

t , r&t‘«P^ATOENA-EILANDEN. Groep eilanden, 
i-'f ^ /gelegen in do Chineesche zee tusschon 2° 28' 
U ■. en 4° 56' N.B. en 107° 57' en 108° 15' O.L., deel

9

uit makende van do POELAU TOEDJOEH 
(zie aldaar). Zij zijn onderscheiden in de Groot 
Natoena, de Noord Natoena- en do Zuid Natoe- 
na-eilandon.

NATUURKUNDIGE COMMISSIE VOOR 
NED. INDIË (2 Mei 1820—17 April 1850). Toen 
na Nederland’6 herstel op voorstel van de drio 
Commissarissen Genoraal on door toedoen van 
den Algemeencn Secretaris van den Souvcroinon 
Verst A. R. Fa lek in 1815 aan den hoogleeraar 
ö. G. O. Reinwardt de organisatie van onder
wijs, geneeskundigen dienst, landbouw, nijver
heid en wetenschappelijk onderzoek in Indië 
was opgedragen en diens zending tegen 1820 
ten einde liep, achtte de Regeering haar taak 
„het bevorderen van het Indisch natuuronder
zoek” daarmedo niet afgeloopen. Een grootsch 
plan, gesteund door de hoogleeraren van Swinde- 
ren en Temminck kwam bij Kon. Besluit 
2 Mei 1820 tot

mieren

van
uitvoering, nl. de oprichting van 

do „Natuurkundige Commissie over Ned. Indië”. 
Het zou te ver voeren hier do verrichtingen dezor 
Commissie in haar bijkans 30-jarig bestaan te 
vermelden, men vindt die uitvoerig in hot „Over
zicht van hetgeen in het bijzonder door Nedor- 
1 and gedaan is voor do kennis der Fauna van 
N. I., Academisch Proefschrift door H. J. Vetb, 
Leiden 1879” en „Indisch Natuuronderzoek 
Dr. M. J. Sirks, uitgave Kol. Instituut te Am
sterdam, 1915. Do eerste leden der Natuur
kundige Oommiwsio waren H. Kuhl en J. 0. van 
Hasselt, aajy wie werden toegevoegd de ont
leedkundige v. Raalton en de teekonaar

zeer

NAUTILUS POMPILIUS,

een



NAUTILUS POMPILIUS—NEDERBURGH (Mr. SEBASTIAAN CORNELIS). II

van de andore Inlctvisschen. In plaats van 8 
of 10 armen hooft hot rondom den mond tal
rijke tentakels zondor zuignappen.In don Palaeo- 
zoïschen tijd dor aard geschiedenis waren do 
verwanten van don togonwoordigen Nautilus 
in een grootor aantal soorten over do geheelo 
aarde vorspreid. ? ••

NAVA (N.-Guinoa). Zio ZWIJNEN.
NAVELS (Venus- on Zee-) heoten do deksels, 

die sommige slakken op den rug dragon en die, 
wanneer het lichaam in do hoorn terug gotrokkon 
is, de schaalopening afsluiten.

NDJÖNG of EUNDJÖNG. Do VI Moekim 
Nd jong: Ndjöng, Lantjö, Loeëng Poetoo, Parocë, 
Poudoeë on Adan, mot do onderhoorigheden 
Moesa, Langiën, Adan en Tanöh Mirah, vormen 
oen landschap van do onderafdeeling Sigli, 
afdeeling Noordkust van Atjèh, met 3595 ge
registreerde mannen (ulto 1915). Oelèëbalang 
is T. Hadji Brakim, wiens korte verklaring 
dd. 30 Jan. 1915 werd goedgekeurd en bokrach- 
tigd bij Gouv. bosluit van 19 Juli 1916. Hot land
schap strekt zich N.—Z. uit, van Straat Malaka 
tot aan don Goonöng Lhèö Sagóë, on grenst ten 
O. aan Pantó Radja, Triëng Gadéng on Boven- 
Mouroudoe, ten Z. aan Tangsó, ten W. aan 
Arön, Gloompang Pajong, Oenöë en Ië Loubeuë, 
torwijlde N. grens wordt gevormd door do broedo 
lagune, welke de monding vormt van do uit hot 
W. komende Kroeëng Ndjöng, on waarin ook 
do Kroeëng Pootoe uit watert, en door do zee. 
Het Z. deel van liet landschap is zeer bergachtig 
en daardoor zoo goed als onbewoond, maar 
de vlakke kuststreek is overdokt met sawabs, 
tuinen on gampöngs. Dat gedeelte wordt O.-W. 
gesneden door do Atjèhtrambaan met haltes to 
Paroeë on Loeëng Poetoo. Zie: Bijdragen t/d 
T.-, L.- en V. v. Ncd.-Indië, Deel 55 (1903) 
bl. 64. en Ind. Stb. 1908 no. 401, juncto 1909 
No. 269.

NDORA. Kampongcomplox in Ngada, zio 
aldaar.

NEDERBURGH (Mr. SEBASTIAAN COR
NELIS). Gob. to ’s Gravonhago 7 Maart 1762 
uit het huwelijk van Mr. H. Nederburgh, pen
sionaris van Rotterdam en D. A. Spruyt; stu
deerde to Leiden en promoveerde aldaar 17 
•Sopt. 1782 in do beide rechten on word in 1787 
eerst tot 2en advokaat, on nog in hetzelfde jaar 
tot lon advokaat dor O.-I. öomp. benoemd. Op 
voorstel dor Staatscommissie, in 1790 in hot 
loven geroepen om middelen tot redres dor 
O.-I. Comp. to beramen, word in 1791 cono Hoogo 
Commissie benoemd om in Indië do noodigo 
hervormingen intevoeron; ook Nederburgh ver
kreeg daarin zitting en word 23 Mei 1791 aan- 
gostcld tot commissaris-gonoraal over allo öomp. 
bezittingen in Indië en aan de Kaap do Goedo 
Hoop (zie FRYKENIUS). Den 13on Nov. 1793 
te Batavia aangekomen, bleef Nederburgh tot 
1799 in Indië, toon hij, na bekomen eervol ont
slag, zijne waardigheid nedcrlogde (28 Sopt.). 
Ovor do werkzaamheid dor Ilooge Gommissio, 
die zich in 1795 met do Indische regcering tot 
oeno „gecombineerde vorgadoring” voroonigdc, 
van welke Nederburgh presidont was (10 Dcc. 
1795), wordt algemeen weinig gunstig geoordeeld 
(zio OOMMISS A RIS- GE N ER AAL, Dl. I, bl. 
498); Nederburgh ontving echter 17 Nov. 1803 
volkomen décharge door don Raad dor Aziati
sche bezittingen on établissementen. In het

vaderland toruggokoord, zag Nederburgh, die 
een voorstander was van do beginsolen van be
stuur, door de Comp. govolgd, zich weldra in 
een strijd gowikkold mot D. Van Hogendorp 
(Zie aldaar), die in vorschillendo geschriften 
oeno lijnrecht tegenovergestelde mconing had 
ontwikkeld; van groot bolang voor de kennis 
der koloniale staatkundo, door Nederburgh aan- 
geprozon, is zijn „Verhandeling over de vragen 
of en in hoeverre het nuttig on noodzakelijk 
zijn zoude, do O.-I. bezittingen van dezen Staat, 
ofte sommigon derzelven to brengon op den 
voet dor W.-I. volkplantingen” enz. ’sHage 
1802. Zie ook zijne „Advertentie aan zijne land- 
genooten botrekkelijk onderscheiden gedrukte 
stukken .... uitgegovon op naam van D. Van 
Hogondorp”, ’s Hago 1802. In hetzolfdo jaar, 
waarin deze werken vorschenen, werd hij (11 
Nov.) met Van Hogendorp benoemd tot lid 
der commissie om het Staatsbewind te dienen 
tot cons. en advies omtrent den voet en de wijze, 
waarop in het vervolg de handel op ’s lands 
bezittingen in de O.-I. zoude behooren gedreven 
en die bezittingen bestuurd te worden enz.; 
het rapport, door die commissie met een ont- 
werp-charter aan hot Staatsbewind ingediend, 
gaf hoofdzakelijk do zienswijze van Nederburgh 
terug, waarover zie het artikel over Van Hogen
dorp, Dl. II, bl. 100. Nadat de commissie hare 
taak had volbracht, werd Nederburgh benoemd 
tot lid van den Raad dor Aziatische bezittingen 
(22 Maart 1804); daarna (15 Juli 1806) tot staats
raad in buitongew. dienst oh tot vice-president 
van die commissie tot verevening en botaling van 
den achterstand (1807). Hij overleed 3 Aug. 1811 
op de hofstede Oostduin bij ’s Gravesande. 
Bohalvo do aangehaaldo werken schroef hij: 
„Consideratien over do Jacatrasche on Proanger- 
Regontschappen, Bat. 25 Nov. 1796; „Echte 
stukken botroffonde het volbragt onderzoek 
dor verrichtingen van de Generale commissie 
in don jaaro 1791 benoemd geweest” enz., ’s Hage 
1803; „Roquost aan het Staatsbewind dor Ba- 
laafscho Ropubliek”, Mei 1803. Voorts wordt 
nog vermeld dat hij als lid van den Raad 
een „Exposé succinct des Etablissements Hol- 
landais aux grandos Indes” opstelde, dat 28 
Juni 1806 aan Koning Lodowijk werd aange- 
bodon.

Zijn kleinzoon, Mr. Sobastiaan Oor- 
n o 1 i 3 Horman Nederburgh, zoon 
van Mr. O. B. Nederburgh on 0. 0. E. Gevers, 
geb. 9 Oct. 1828 in den huize Oostduin bij 
’s Gravesando, studcordo van 1845 tot 1849 te 
Leiden, in wolk laatste jaar hij 12 Juni op Stel- 
lingon in do beide rochton promo voordo. Na 
af gelegd examen to Delft werd hij 20 Aug. 1851 
bonoomd tot ambt. lo klasso voor den dionst 
in Indië, on werd, to Batavia aangekomen, 30 
Dcc. 1852 toegolaton tor algomoene secretarie, 
waarna hij achtereenvolgens benoemd werd tot 
referendaris (22 Febr. 1857), secretaris van het 
Gouv. (31 Juli 1858) on inspecteur van finan
ciën (2 Mei 1862). In 1867 (5 Aug.) verwisselde 
hij deze betrekking voor dio van resident van 
Ohoribon; 27 Aug. 1875 vorkreog hij buiton- 
landsch vorlof en word, na zijne torugkomst 
3 April 1878 benoemd tot resident van Djokja- 
lcarta, doch reeds 3 dagen daarna tot lid van den 
Raad van Ned.-Indië aangestemd. Terwyl hij 
dio betrekking bekloeddo, namc&j ook hot ambt

■ * •
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% 0. Bolaang-Mongondou; D. De Minaliasa; het 
Gen. hoeft hier 180 scholen, een kweekschool 
voor inlandsche onderwijzers te Tomohon, een 
ambachtsschool te Kalcas, terwijl hot tweo zonde- 
lingdiakonessen ter beschikking heeft gesteld van 
het ziekenhuis der in]. Christengemeenten in het 
ressort Sonder; de school voor dochters van Hoof
den en aanzienlijken te Tomohon staat in nauwe 
betrekking tot het Genootschap; E. Oostkust 
van Sumatra in de landschappen Langkat, 
Deli en Sërdang, en in de ondorafdeeling Karo- 
ïanden (de Hoogvlakte). Zio vorder onder: 
ZENDING (Protestantschc).

NEDERLANDSCHE ONDERDANEN. Zie ON
DERDANEN.

NEDERLANDSCHE ZENDINGSSCHOOL. Zij
werd opgericht door het Ned. Zend. Genoot
schap en do Utrechtsche Zend. Vereeniging in 
1905, on heeft tot doel de opleiding van aanstaan
de zendelingen, Hulppredikers in don dienst der 
Prot. Kerk on andere Evangeliedienaren in do 
Ned. Overzeesche bezittingen. Zij werd gesticht 
te Rotterdam, maar is in Sept. 1917 naar Oegst- 
geest bij Leiden overgebracht. Zio verder ZEN
DING (Protestantsche).

NEDERLANDSCHE 
GING, gevestigd te Rotterdam. Zij arbeidt 
op West-Java in do residenties Bantam, Bata
via, Preanger regentschappen en Cheribon, waar 
zij tien zendingsposten onderhoudt. Zie verder 
ZENDING (Protestantschc). Onlangs heeft zij 
een aanvang gemaakt mot den arbeid in de af- 
deeling Kandari, het Zuidelijkste gedeelte van 
het Zuid-oostelijk schiereiland van Celebes..

NEESIA ALTISSIMA BI. fam. Bombacaccae.

waar van president v. h. bestuur v.d. Protestant- 
sche kerk in N.-I. (10 Juli 1878). Bij Kon. Besl. 
van 17 Maart 1884 eervol uit ’slauds dienst 
ontslagen, vertrok hij naar Nedorland, waar hij 
zich te ’s Gravenliago vestigde. Hij overleed 
aldaar 16 Maart 1903.

Tijdens zyn verblijf in Indië stichtte hij in 
1856 met den Heer C. De Waal het Bijblad op 
het Staatsbl. v. Ned.-Indië. Belangrijke bijdragen 
tot de kennis van Ned.-Indië verschenen van 
zijne hand, zooals in het T. v. N.-Indië over het 
muntwezen in Ned.-Indië (Juni en Dec. 1876 en 
Eebr. 1877); over het desabestuur op Java 
(Juni 1877); en over do onmondigheid v. d. 
Javaan ten aanzien van het grondbezit (Jan. 
1878); benevens do afzonderlijk uitgegeven ge
schriften : „Proeve van een onderzoek der midde
len tot oplossing van het Atjoh-vraagstuk”, 
’s Grav. 1886; „Die Proeve verdedigd en nader 
toegelicht”, ’s Grav. 1S87; „Tjilegon, Bantam, 
Java. Iets over des Javaans lasten en zijne 
draagkracht”, ’s Grav, 1888; „Opiumsmokkel- 
handel. Iets over een middel om zonder eenige 
kosten, verlies of winstderving voor do schat
kist, en zonder eenïg ander ernstig bezwaar 
of gevaar, den opium-smokkelhandel op Java 
en Madura zeer belangrijk te verminderen”, 
’sGrav. 1889.
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NEDERLANDERS. Zio VERDEELING DER

NEDERLANDSCH-INDISCHE KUNSTKRING.
e VEREENIGINGEN. 
NEDERLANDSCH-INDISCHE LANDBOUW- 

MAATSCHAPPIJ. Zie CREDIETINSTELLIN- 
GEN cn HANDELSBANK (NEDERL.-IN-

<< DISOHE)
TV . - , NEDERLANDSCH-INDISCHE VEEARTSEN-

■ .SCHOOL. Zie ONDERWIJS.
^^,f,C^AfjjEDERLANDSCH INDISCHE ZENDINGS-

BOND. In het jaar 1880 kwam voor het eerst 
-^-rVv-;.5 de Ned. Ind. Zendingsconferentie bijeen; sedert

. dien werd zo bijna geregeld om de twee jaren
gehouden. Hoewel uiteraard do bezoekers van 
de Buitenbezittingen steeds zeer gering in aantal 
zijn in vergelijking met die van Java, ontbreken 
de eersten zelden geheel, on in elk geval heeft 
men een vereenigingspunt gevonden, waar ver- 
verschiliende zendingsbelangen door do onmid
dellijk daarbij betrokkenen onderling kunnen 
worden besproken. De Conferontie gaf aanlei
ding tot oprichting van den Ned. Ind. Zendings- 
bond, die tot de uitgave van het tweemaal por 
maand verschijnend blad „De Opwekker” be
sloot en die het initiatief nam tot oprichting 
een onderling weduwen- en weezenfonds, dat 
der den naam „Jacobus” bekend is. Van alle 
gehouden conferenties zijn uitvoerige verslagen 
verschenen, die in pleno do daar voorgedragen 
referaten en een overzicht dor daarop gevolgde 
discussies bevatten.

NEDERLANDSCH ZENDELINGSGENOOT- 
SCHAP. Gesticht 17 Dec. 1797 te Rotterdam, 
waar thans nog zijn zetel gevestigd is. Do ar
beidsvelden van het Gen. zijn do volgende: A. 
Oost-Java in de residenties Kediri, Soerabaja, 
Pasoeroean, waar het thans 5 zendingsposten 
heeft, n.I. Sëmampir (Kediri), Paree rëdjo, Mo- 
djo-Wamo, Sëgaran en Swaroe. B. Midden-Oele- 
bes, in de onderafdeeling Poso van de residentie 
Menado, en ifj. de onderafdeelingen Malili en 
Mori van het gó^r/. Celebes en onderhoorigheden.

Bengang (soend.). Hoogo boom van W.-Java in 
do lagoro bergstreken, met bruikbaar hout, dat 
op beukenhout gelijkt. Do grooto vruchten sprin
gen met kloppen open, die van binnen met 
glimmende, stijvo borstels bedekt zijn, welke bij 
aanraking in do huid blijven steken. Zo komen 
algemeen als boewah bëngang in den inl. rnedi- 
eijnhandel voor on worden tegen gonorrheo 
gebruikt. {

NËGARA (NAGARA), NËGËRI. Woord van
het Sanskriot nagara, vr.nogari, „stad”afgeleid, 
dat zoowel in het Javaansch als liet Maloisch is
overgegaan. In hot Javaansch botcekont n a- 
g^ra do plaats, waar een vorst zich met zijn 
volk gevestigd heeft, cn het wordt dan ook ge
bruikt zoowel voor hot gohcolo land, als voor het 
hoofddistrict, do hoofd plaats van hot vorsten
dom of zelfs van hot regentschap. In het Maloisch 
wordt n ö g a r i, n o g ö r i niot alleen voor 
stad gebruikt, maar duidt het woord 
lijke dorpen, ja zelfs iedoro verzameling van 
kampongs of buurten aan, die een goheel vor
men, en is dus do boloekonis daarvan hot best 
door „gemeente” wedertegevon, waarbij men 
echter moot in het oog houden, dat de nögari 
ook bijzondere rechten op den onbebouwdon 
grond uitoefent (zio GROND, Dl I, bl. 821). 
De naam

van
on- aanzicn-

Wij ^ n o g o r ij of n e g o r ij, dio wel 
eens, ten onrechte, verklaard wordt ais: dorpen, 
door negers bewoond, maar ook wel, o. a. in de 
Molukkon, gegeven wordt aan inlandsche dorpen, 
is eeno verbastering van nëgari. Voor de negorij- 
liedcn op Ambon, zio aldaar, Dl. I. bl. 40.

NËGARA. Hoofdplaats van het gelijknamige 
district en van de afdceling Djëmbrana (zie 
aldaar) op Bali; aantal inwoners uit 1914



1NEGARA—NEPHELIUM ERIOPETALUM. 13

7320, waarvan 10 Europoanon, 120 Ohincozon 
on 130 Arabioron.

NËGARA. District dor ondorafdeeling Kan
dan gan, afd. Oeloo Soengei, ros. Z. O. Afd van 
Borneo, ondor het bestuur van oen kjai met 
standplaats Nëgara aan do Bahan- of Negara 
rivier gelegen. Het distriot omvat het Westelijk 
deel der onderafdcoling on bestaat grootoDdoels 
uit laag, moerassig land. De eonige bruikbare 
weg wordt gevormd door de verbinding van 
Negara met Kandangan (alleen in den West
moesson voor karrontransport te gebruiken). 
Do rijstbouw wordt weinig beoefend; het laag
gelegen land, steeds bedreigd door overstroo- 
mingen, leent zich daar niet toe. Daarentegen 
bezit do bevolking oen groote veestapel, uit kar
bouwen bestaande. Deze loven in half verwilder
den staat in do moerassen on worden in don West
moesson, als de landen ondor water staan, in 
kralen op enkelo hoogore gronden verzameld. 
Hior worden zij ook geregeld van zout en kracht- 
voeder voorzien. Uitvoor van die karbouwen 
heeft plaats naar de omliggende districten voor 
de consumptio. De voornaamste plaats is Nëgara 
(zie aldaar) uit verschillende kampocngs be
staande. Het district is overigens zeer dun be
volkt.

NËGARA. Hoofdplaats van het gelijknamige 
district (zie aldaar). Hot is het centrum der inl. nij
verheid in die streken. De bevolking bestaat dan 
ook hoofdzakelijk uit ambachtslieden on hande
laren en tolt 10 a 11.000 zielen. Men vindt or 
ijzersmederijen, die kapmessen, landbouwwerk
tuigen en blanke wapens produceeren. De in
dustrie van buksloopon, waarvoor do Nëga- 
roezon in vroogeron tijd bekend waren, is ver
dwenen. Ook geelgietorijen on koperslagerijen 
zijn te Nëgara gevestigd en levoron veel cd goed 
werk af. Hot product wordt naar Java, Singa- 
poro en Sumatra uitgovoerd. Vordor treft mon 
er een gilde van houtbewerkers aan, die keurig 
houtsnijwerk voor de versiering van prauwen 
en inl. huizen leveren. Ook do prauw- en aardo- 
werk-industrieën zijn van belang. Alle produc
ten dezer inl. nijverheid zijn (met uitzondoring 
van die der koperslagerijen) uitsluitond bostomd 
voor do behoeften der inl. bevolking van hot 
gowest Z. en O. afd. van Borneo. •. 'J

NËGARA-RIVIER. Zie BORNEO Dool I, blz. 
365—366.

NËGARA. Vroogore naam van hot district 
Pamoungpouk. Zie aldaar.

NEGEN KÖTÖ. Zie KOTO.
NËGËR1. Zie NËGArA.
NËGËRI (BOEWAH) (mal.). Zie PASSJ.FLO- 

RA EJHJLIS.
NËGËRI BËSAR. Een groote kampong, ongo- 

veor 3000 zielen tellende, in do residentie Lam- 
pongscho Districten aan de Wai kanan. Do be
volking leeft hoofdzakolijk van de opbrongst dor 
ladangs, terwijl mon or meer rundveo vindt 
dan elders meest liet geval is. Een bijvordionsto 
is het houtkappen, dat vooral door don aanlog 
van don Zuid-Sumatra spoorwog vrij winst
gevend is geworden, daar hot hout van do 
röngas-boomen zeer geschikt is voor dwarsliggors. 
Uitvoorplaats is Mönggala.

NEGORIJ. Zie DORP (dl. I, bl. 636) en NË- 
GARA. De bevolking zelf noemt in do Minahasa 
liaar nogorijon wanoea of roöng, op de Am- 
bonscho eilanden amanno, elders woor andors.

NEGRITO’S. Nogortjes, naar hunne kleine ge
stalte en donkere huidkleur, een naam hun door 
do Spanjaarden gegeven; de oorspronkelijke be
woners dor Philippijnen, volgens don Engelschen 
ethnograaf Koane do laatste vertegenwoordigers 
der uitstorvondo autochtonen van Insulinde. 
Over de negrito’s bestaat eono publicatie van 
het Kon. Ethn. Mus te Dresden. Dio Philippinen 
IX. Nogritos von Dr.A. B.Meyor (Dresden 1893). 
Hunne aanwezigheid achtereenvolgens op bijna 
alle eilanden van den O.-I archipel is door den 
een verdedigd, door den ander ontkend. A. B. 
Meyer (The distribution of the Negritos in the 
Philippine islands and elsewhore, 1899) zegt, na 
de goheele literatuur oVer do Negrito's te hebben 
nagegaan, dat do berichten omtrent het vóór
komen der Negrito’s buiten de Philippijnen niet 
op behoorlijk onderzook zijn gegrond en meer
malen op dwalingen berusten; ja zelfs een 
grondige kennis van do Negrito’s der Philippijnen, 
van Malaka en van de Andaman-eilanden ont
breekt, volgens dezen schrijver, nog evenzeer. 
Prof. Kern hooft aangetoond, dat de taal der 
Negrito’s zuiver Maleisch Polynesisch is. (Bijdr. 
T. L. Vk. 1882. p. 243 e.v.) (Zie vorder PA
POEA’S).

NEIRA (Banda-Neira). Een der Banda- 
eilanden (zie aldaar). De hoofdplaats dier eilan
den, Neira, aan den voet van den heuvel Më- 
r.angis, is do eonige nëgëri van Banda-Neira, zio 
BANDA (hoofdplaats).

NEKTON. Zio PELAGISCHE ZEEDIE
REN.

NELUMBIUM. Zio NELUMBO.
NELUMBO NUCIFERA Gartn., fam. Nym- 

phaeaceae. De Lotus Tëratai (mal.), Taraté (Jav., 
soend.). Bokondo watorplant, soms gokwoekt om 
do oetbaro zaden on als sierplant, gekonmerkt 
door de cirkelrondo bladoren, dio op lango blad- 
steelon boven hot water uitstoken on rosé bloe- 
mon. Do tolvormigo vruchtbodom bovat aan hot 
bovenvlak een aantal holten, waarin de zaden 
zijn ingebed, dio als versnapering worden ge
goten. Andoro doelen van do planten dienen als 
inlandsch genoesmiddel. Zio LOTUS.

NËMBANG. Zio MUZIEK on MUZIEK
INSTRUMENTEN.

NEPENTHES,fam. Nepentkaceae. Daoon këndi, 
Përijook antoo, Porijoek këra (mal.). Klim- 
planton, waaraan een vrij groot aairtal soorten 
in Ned.-Indië voorkomen, vooral in het bergland. 
Zo zijn gokonmorkt door do aanwozighoid van 
eon mot water govulden beker aan do voortzet
ting van don hoofdnorf van hot blad. Do beker 
hooft eon deksel, dio bij de volwasson bladeren 
open is. Van eon bokondo soort nl. N. ampullaria 
(mal. Kötalcong) worden do lango klimmendo 
utongols op do wijzo van rotan gebruikt, vooral 
op Banka, waar do kwaliteit dio van soramigo 
rotansoorton overtreft. Ook worden van sommigo 
soorton do stongols als bindmatoriaal gobruikt. 
In do goopondo bokors vallon insokten, dio erin 
vorrotten. Do inlandors gobruiken hot wator 
in do bokors wol als gonoosmiddel o. a. togon 
oogontsteking.

NEPHELIUM ERIOPETALUM Miq., fam. Sa- 
pindaceae. Sangga lootoong (mal.). Boom, die 
in hot W. van don archipel in het- laagland 
voorkomt on ook wordt aangoplant als vrucht
boom. Het hout wordt soms a 1? timmorhout 
gobruikt; do roode vruchton, JKs^ wat grootor

I
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NEPHELIUM EBIOPETALUM—NETELDIEREN.14ij;
vocht govuldo blaasjos, waarin oen lango spiraal- 
draad ligt opgerold; bij aanraking van eon op 
hot blaasje geplaatst tastbaar, schiet do draad 
plotseling naar buiten, dringt in het vroomdo 
voorwerp on stort daarin den vloeibaron inhoud 
van liet blaasje over, waardoor een brandondo 
pijn ontstaat. Men vindt dezo mikroskopisch 
kleino wapens vooral aan de tot grijpen bostemdo 
voelers on vangdraden, waar zij in grooto 
groepen (zoogon. netelbatterijen) dicht op- 
ééngohoopt bij elkaar zitten. Do voeding 
dezer dieren komt op zeer eenvoudige wijze tot 
stand, daar een lichaamsholte nog ontbreekt 
en de darmholto (gastro-vaculairo ruimte) 
zeer ruim is; het lichaam stelt als hot ware eon 
hollo zak voor, waarin het voedsel onmiddellijk 
door de mondopening binnen treedt; vandaar 
worden dezo dieren ook wel mot den naam van 
bolzak dieren (Coelenlerata) bestempeld. 
Een aarsoponing ontbreekt nog. Terwijl bij de 
Stokelhuidigcn meestal het getal van vijf stralen 
voorkomt, vindt men bij de Neteldieren de stra
len ten getale van vier of zes of veelvouden dezer 
getallen.

Tot do Onidariën bohooren de volgende klassen : 
Hydrozoën, Anthozoën, Scyphomedusen on 
Otenophoron. Uit de eerste groep is reeds lang 
bokond de z o o t w a t e r-p o 1 y p {Hydra), 
een rolrondo buis, die mot zijn achtereinde zich 
vasthecht on aan do tegenoverliggende pool do 
mondopening draagt, omgevon door een krans 
van vangarmen. Do in zee levondo polypen 
vormen kolonies, die zich bekleeden mot een 
hoornachtige afscheiding. De afzonderlijke dieron 
(hydranthen) dor kolonie hangen door een 
buizenstelsel samen. Heeft in dezo afscheiding 
ook nog kalkafzetting plaats, dan ontstaat daar
door als hot ware eon geraamte, dat aan het 
kalkskelet van do echte Steen-koralen 
denken doet {Millepora). De voortplanting dezer 
dieren geschiedt deels langs geslachtelijkon, 
deels langs ongeslachtelijken weg; in het laatste 
geval ontstaat door een knopvormige uitstulping 
van den lichaamswand eon jonge polyp. Als dezo 
met hot moederdier in samenhang blijft on dit 
proces van knopvorming zich meerdere malen 
herhaalt, ontstaat op die wijzo do bovenge
noemde kolonio van individus of de polyponsLok.

Do polypen brengen door knopvorming boven
dien afzonderlijke goslachtsdieron voort, dio eon 
klok- of schijfvormigo gedaanto vortoonon on 
van wier maag radiale kanalen uitgaan, aan don 
rand van het scherm door een ringkanaal 
vereonigd. Bij verscheidene soorten laten dezo 
dragers dor goslachtsproducten van het moe- 
dordicr los, om eon tijdlang als kleine k wallen 
{Hydromcdusac) oen zelfstandig bestaan te 
leiden. Do hydroiden bobben meestal het voor
komen van kleino vertakte stammetjes, dio 
op allerlei in zoo aanwezige voorwerpen, schelpen 
o. d. zijn vastgohecht; de Siboga-expeditio trof 
zo vooral aan op de bladeren van in zee levondo 
phanerogame planten, Enalus, Thalassia b. v., 
dio op zandige banken nabij de kust soms 
ware onderzeescho weiden vormen. Hoe rijk 
de Hydroid polypen in den O. I. Archipel 
vertegenwoordigd zijn, blijkt wel daaruit, dat 
de Siboga-expeditio van één familie (Plutnu- 
laridae) niet minder dan 71 soorten en varië
teiten verzamelde. Een geheel ander voorko
men evenwel vertoonen de bovengenoemde,

dan Ramboetans, maar ook de pit is grootor 
en het vleesch zuur.

NEPHELIUM LAPPACEUM L. Rambootan 
(mal., jav., soend.). Bekende vruchtboom, 
al gekweekt om do roodo, met lango, haarachtigo 
uit wassen bezette vruchton, waarvan de zaadrok 
rauw of (bij do zure soorten) gestoofd gegeten 
wordt. Er komen zeer voel variëteiten voor; 
bekende, zeer gozochto variëteiten zijn die 
Pasar Minggoe bij Batavia (bv. Rambootan si 
matjanj^Do beste vrucliten heeft men in Fe
bruari. In de buurt van Mcostor Cornelis komt 

waarvan' 'dö pit zeer klein is

over-n
. i
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een vorm voor,
(rambootan lèngkèng). Do zaden bevatten vet. 
Het hout van sommige soorten wordt wel eens 
als brandhout gebruikt.

NEPHELIUM LITCHI Oamb. (= Litchi chi- 
nensis Sonn.). Latjin, (mal* mol.), Lèngkèng 
(mal., jav., mad.), Litjiv Loctji (chin.). Vrij 
hooge boom, inheemsch 'in China, naar het 
senijnt ook^in den Archipel hier en daar ge 
kweekt. De vrij kleine, met hoekige wratten 
bezette vruchten zijn eetbaar. Ze worden echter 
meest in gedroogden toestand uit China aan
gevoerd.

NEPHELIUM MUTABILE. Poclasan (mal., 
soend.), Kapoelasan (soend.). Vruchtboom, op 
Java alleen in het Westen gekweekt. De vruch
ten gelijken op die van do vorige, doch hebben 
korte, meest 6tompo uitsteeksels. Er komen veel 
minder variëteiten voor dan van Ramboetan.
De omgeving van Buitenzorg levert do beste 
vruchten. Do meest gczo'cTito soort is Kapoelasan 
si babat met donkerroodc vruchten en vrij 
puntige uitsteeksels op de vrucht.

OM** NEPTUNUSBEKER. Zie SPONSEN.
' ' z " NERIUM ODORUM Ait., fam. Apocynaceae. 

Djoerè (soend.). Bekende sierheester, evenals 
de na-verwante N. Oleander L., onder den naam 
oleander in tuinen gekweekt, doch gevreesd 
wegens hare vergïflighoid. De gedroogde bloe
men worden wel als geneesmiddel gebruikt.

NETELDIEREN {Cnidaria, ook Coelenlerata, 
Holtedieren genoemd). Onder den naam Straal- 
dieren (Radiatu) vatte Cuvier alle dieren te 
zamen, die niet behooren tot do door hem voor
gestelde groepen der Gewervelde die
ren, Gelede dieren en Weekdie
ren. Kan men het lichaam van een dier, tot een 
dezer drie groepen behooronde, slechts door één 
denkbeeldig vlak in twee meestal gelijke helften 
verdeelen (bilateraal-symmetrische dieren), bij 
de zee-sterren, zee-anemonen, kwallen e. d., is 
dit niet het geval, wijl de doelen van het lichaam 
straalsgewijs rondom een hoofd as gerangschikt 
zijn, waarom zij inderdaad den naam van 
Straaldieren (radiaal-symmetrischedieren) 
verdienen. Een nauwkeurig onderzoek van het 
inwendig maaksel der door Cuvier in deze groep 
vereenigde dieren leerde evenwel, dat de bouw 
van hun lichaam te grooto verschillen vertoonde 
om hen allen in ééno afdeeling tezamen te bren
gen, zoodat door v. Siebold en Lcuckart deze 
groep gesplitst werd in dio der WORMEN 
(zie aldaar), der STEKELHUIDIGEN (zie 
aldaar), der Neteldieren, en der PROTO- 
ZOA (zie aldaar). Later bleek, dat ook de 
SPONSEN (zie aldaar) een geheel zelfstandige 
hoofdafdeeling Van het dierenrijk vormen. Do 
naam van Neteldieren {Cnidaria) is ontleend aan 
de aanwezig^e/d van netelcellen, kleine, met

i
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kalkhoudende Milleporidae, dio uit plompe, 
platte, soms gowei-vormigo stammen bestaan, 
en evenals do echte steonkoralen in onzen Ar
chipel algomeen aan hot opbouwen van riffen 
deelnemen.

Geon vastzittende, maar planktonischo poly- 
pen-kolonies zijn do Zwompolypon (Si- 
phonophorae), die in stede van aan een vasto 
standplaats gobondon tc zijn, een beweeglijk 
loven leiden. Daartoe is do centrale stam, waar
aan do polypen verbondon zijn, hetzij aan het 
boveneinde van een gashoudend blaasjo voor
zien, dat als hydrostatisch apparaat dienst doet, 
of wel do geheclo stam hoeft hot voorkomen van 
een grooto blaas gekregen. Er is bovendion in dezo 
kolonies een grooto mate van arbeidsverdecling 
tot stand gekomen, daar aan sommigo individus 
de voeding, aan andere de verdediging, weder 
aan andere de beweging en voortplanting is 
opgedragen, zoodat zij tezamen een soort van 
dior-staat vormen. In overeenstemming met 
die verschillende taak verschillen zij ook niet 
onbelangrijk in voorkomen en vertoonen som
mige individus het voorkomen van polypen, 
andere dat van kwallen. Algemeen bekend is 
het in tropische zeeën zeer verspreide B e- 
z a a n t j e (Physalia), door de Engelschon 
„portugueso man-of-war” genoemd, wijl dc 
van Europa komend o zeelieden dezo dieren het 
eerst op do breedte van Portugal ontmooten. 
Hier is de stam der polypen-kolonie tot een 
grooto ovale blaas aangezwollen, dio op do bo- 
venzijdo van een kam is voorzien en met leven - 
dige kleuren, blauw, violet on purper prijkt; 
binnenin ligt do gasblaas, dio door een oponing 
met dc buitenwereld in vorbinding staat. Onder 
aan dc blaas hangen naast elkaar: polypen, die 
met do voeding zijn belast,geslaclitsdieren en 
lange draden, dio met netelbatterijon gowapond 
zijn, wier aanraking hevig brandende pijnen 
veroorzaakt. Do dieren drijven aan do opper
vlakte van het water, do kam dient als zeil. 
Door gas uit do gasblaas to laten ontsnappen 
zinkt de kolonie; do gasblaas kan in minder 
dan een kwartier weer gevuld zijn, waardoor do 
kolonie naar do oppervlaklo stijgt. Bij do 
kleinere Velclla's on Por pita'8 bestaat do stam uit 
een ovale of rondo schijf, waarin oen stolsol van 
in elkaar uitkomende luchtkanalen ligt, terwijl 
aan de bonedenvlakto der schijf in het midden 
6611 grooto polyp ligt, dio omringd is door velo 
kleinoro en een menigte voolorachtigo aanhang
sels. In den Archipel verzamelde de Siboga-ox- 
peditio 02 soorten van Siphonophoren.

Bij do K o r a a 1-p oly pon (Anthozoa) 
voert de spleet vormige mondopening in eon 
korte buis, die in do gastro-vasculairo holte 
uitkomt; dezo laalsto wordt bovendien pori- 
phoor door straalsgewijs geplaatste verticale 
tusschonschotton in oen aantal zakvormigo 
ruimten verdeeld, dio met do holten in do rondom 
don mond geplaatste voelers in verbinding staan. 
Er zijn 8 voelers bij do Alcyonaria, 6 of een 
meervoud daarvan bij do Zoantharia. De voort
planting geschiedt langs geslacht lijken of langs 
ongoslachtlijkon weg (door dcoling en knop- 
vorming); gowoonlijk blijven do op do laatste 
'vijzo gevormdo individus mot elkander in 
Bainenhang
van zoor verschillenden vorm on grootto. Tof 
(° Zoantharia behooron alleroorst do Z e o-

anemonon (Actinia), meestal enkelvoudige 
dioron, mot eon cylindrisch, wook, lederachtig 
lichaam, dat geen vasto stoundoelen bezit, 
dat zij tot do grootste vormverandering on 
samentrekking in staat zijn; rondom do mond
opening is gewoonlijk con groot aantal voelers 
geplaatst. Zij hechten zich mot hun zooivor
mig achtereindo aan allerlei voorworpen vast, 
maar kunnen daarop ook langzaam van plaats 
veranderen; slechts enkolo stoken mot hun ach
tereindo in hot slib of scheiden oen lange buis 
af, waarmedo zij diep in don zeebodem zitton 
(Gerianthus). Door hun Vorm en kleurenpracht 
eenigszins aan bloemen herinnerend, bohooren 
zij ovonwol tot do zeer vraatzuchtige dieren, 
want nauwelijke komt eon prooi in do nabijheid 
van hun voelers, of deze buigen zich eensklaps 
om don buit heen, om dien in de maagholte te 
brengen. Vooral daar, waar een krachtige stroom 
staat, dio steeds nieuwen voedselvoorraad aan
voert, bij den ingang van een haven, tussbhon 
do vloed- en ebbelijn, kan men dan ook steeds 
Zeeanemonen verwachten, en waar deze voor
waarden ontbreken, zien wij do actinio vast
zitten op een dier, dat zelf voortdurend in be
weging is, om voedsel op te sporen. Zoo vinden 
wij do Adamsia palliata van de Middollandscho 
zee stoeds zittend op het slakkenhuis, waarin 
do lieremietkrecft, Pagurus Prideauxi verblijf 
houdt; met do twee lappen, waarin haar voet 
aan weerszijden uitloopt, slaat zij zich om de 
schelp heen. Moet de heremietkreeft bij voort- 
gaando groei van woning verwisselen, dan ia 
zij do anemono behulpzaam om naar de niouwo 
schelp te verhuizen. Een niet minder merk
waardig bondgenootschap bestaat in den Ind. 
archipel tusschen sommige actinien en visschen. 
Bij soorten van hot geslacht Discosoma, dio eon 
mondschijf hebben van een paar voet middellijn, 
ziet mon gewoonlijk tusschen do voelers conige 
bontguklourdo vischjcs, tot het geslacht Am- 
phiprion behoorend, verblijf houden. Komt op 
de mondschijf con of andere prooi torocht, dan 
krijgen natuurlijk ook do visschen hun aandeol 
daarvan, maar tevons vinden zij tusschon do 
.met notolorgancn gewapende voelers of zelfs in 
do maagholto beschutting tegen hen vorvolg- 
gendo vijanden. Sluitor meent, dat wedor- 
lcoorig ook do anomonon uit do aanwezigheid 
dor visschen voordeel trekken, wijl dezo door 
hun voortdurend hoon en weer zwemmon steeds

zoo-

con vorschon waterstroom ondorhouden on zij 
tevons soms een prooi naar do mondschijf 
slopen, dio andors buiten hot boreik dor anomone 
zou vallen. Onder do Zoantharia, dio kolonios 
vormen en wel con vast stounweefsol bozitton, 
zij hot ook slechts con hoornachtigo as, noemon 
wij hot zoogonaamdo zwarte koraal 
(Antipatharia)y waarvan do inlandors armbanden, 
baarnaaldon enz. vervaardigen; van hot laatst- 
genoomdo geslacht trof do Siboga-Expeditie op 
do riffen tegonovor Saleior kolonios aan van 2 
M. longto, op do geringe diopto van slechts 4 M.

Een vool bolangrijkor rol ovenwol spelen in 
don Ind. archipol do ovoneens tot do Zoan
tharia behoorendo, meestal kolonies vormende 
steonkoralen (Madreporaria), wior po- 
lypon con samenhangend kalkskelet afscheiden. 
Do uitsluitend witte stukken, dïo wij daarvan in 
onzo verzamelingen zien, kunnen ons mooilyk 
denkbeeld geven van do prachtigu\>ndorzeoscho

ontstaan aldus koraalstokkon011
eon
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elkaar links on rechts van den stam zitten; met 
het onderste gedeelte van den stam, dat 
aanhangsols bezit, steekt het dier los in don 
zeebodem. Slechts bij een paar vormen der 
Alcyonaria treedt hot kalkskelot meor op den 
voorgroud, namelijk bij het blauw o koraal 
(Heliopora), dat massieve stokken vormt, die 
ook aan den opbouw der riffen deelnemen, on 
bij hot welbekende orgol-k oraal (Tubi- 
pora), welks polypen orgelpijpvormigo lcalkbui- 
zen afscheiden, die door horizontale kalkplaten 
met elkaar vorbonden worden.

Verder moeten nog de Schyfkwallon 
(Scyphomedusae) vermeld worden, die de po- 
lypkwallen, do geslachtsdieren derHydrozöon, 
niet alleen in grootte, maar in meerdere samen
gesteldheid overtroffen. Zij hebben een blok
vormig gowelfd, goleiachtig lichaam, waarvan 
do rand mot een door insnijdingen in lappen 
verdoolden zoom, soms ook mot draad vormige 
aanhangsels voorzien is; in de insnijdingen of 
nissen tusschen die randlappon liggen do zoo
genaamde randlichaampjes, die als Iichtrcci- 
pieerondo en evenwichtszin tuigen moeten be
schouwd worden. Uit het midden van de onder
zijde der schijf, hangt, als do klepel in oen 
klok, een kortere of langere mondstecl naar 
beneden, aan welks uiteinde een vierhoekige 
mondopening ligt, welkor rand 4 of 8 vangarmen 
vormt; door deze steel treedt het voedsel naar 
binnen in de maag, dio mot vier zakvormige uit
puilingen is voorzien of, zooals meestal het ge
val is, een net van vertakto kanalen uitzendt, 
die langs den rand der schijf door een ringka- 
naal zijn verbonden. Van deze doorzichtige, 
gewoonlijk prachtig blauw of violet gekleurde 
dieren worden vertegenwoordigers in allo zeeën 
aangetroffen, waar zij gowoonlijk in grooto 
scholen, dicht onder de oppervlakte, te zamon 
leven. Uit don Ind. archipel noemen wij slechts 
het geslacht Rhizostoma (wortolk wallen), 
bij wie do contralo mond vervangen is door 
spleet vormige openingen aan liet einde der 
vangarmen. Ten laatste mogen do Ribkwallen 
(Ctejiophora) genoemd worden, die in allo zeeën 
voorkomen. Hun lichaam is dikwijls eivormig 
en bestaat in hoofdzaak uit een weeko gelei; 
do opporvlakto is voorzien van 8 ovorlangscho 
rijen van zwomplaatjos, bestaande uit 
gokloefdo trilharen, waarmee do dieren zich 
voortbewegen. De oeno pool van hot dier wordt 
door do mondopening, de andere door hef 
wichtsorgaan ingenoraon.

Literatuur : W. Kükenthal, Ergo baisse einor 
zoolog. Forschungsreiso in don Molukkon u. 
Bornoo, Abhandl. Sonckonborg. Naturf. Gesoll- 
schaft. Bd. XXIII 
(v. Oamponhausen), Actiniaria (Kwiotniowkki) 
Gorgonaceon (Gormanos), Alcyonaceen (Küken- 
thal), Olavularidon enz. (Schenk), Antipa1 ha- 
rien en Rhizostoma (Schultze). In do uitkom
sten dor Siboga-Expcditio verschenen tot nog 
toe do volgondo monographieën over Netel- 
dioron: Billard, Hydroïdes; Hickson and Kng- 
land, Stylasterina; Maas, Oraspcdoto Mcd 
Lens and Van Riemsdijk, Siphonohora; Hicksoi 
and Versluys, Alcyonidae; Versluys en Nutting 
Gorgonaeea; Mc. Murrich, Actiniaria; Alcock 
Deep-sea Madreporaria; van Pesch, Antipa 
tharia; Maas, Scyphomeduson; Moser, Cteno 
phoren.

tuinen, dm door deze dieren gevormd worden. 
Gedurende hot loven zijn die kalkgoraamtcn 
met een vloezigo beklecding overtrokken, dio 
mot de schitterendste kleuren prijkt, on daar do 
mondopening van elk afzonderlijk diortjo — 
iedere koraalpersoon — omgovon wordt door een 
krans van bewegelijke, fijn gevormdo en ge
kleurde vangarmen, zoo krijgt hun lichaam 
daardoor dien straligen bloemenvorm, die 
vroeger er toe geleid heeft de koraalstokkon 
echte bloemen te houdon, hun organisme voor 
een echte plant . Tot do vormen, dio vooral 
deelnemen aan het opbouwon van koraalriffen 
(zie aldaar) behooren: do sierlijke Madreporidae, 

waaiervormig gebouwd, dan weer fijn 
vertakt als een kleine heester, een ander maal 
veellobbig als een aantal plompe vingers, dio 
ontspringen uit een gezwollen hand; de Tur- 
binaria's, die meer plaatvormig van voorkomen 
zijn, dikwijls als groote bekers of schotels; do 
groote massieve klompen der Maeandrina's, het 
welbekende hersen-koraal, met zijn doolhof 
van windingen; de Aslraeidae met hun stervor
mige polypen; de Fungia’s, enkelvoudige ko
ralen, wier kalkskelot een groot aantal radiaal 
geplaatste, verticale platen vertoont, daardoor 
gelijkend op een omgekeerde paddestoel. Van 
de solitaire soorten, die niet medewerken tot het 
vormen van riffen, verdient het waaier- 
koraal (Flabellum) vermelding; dit is in ver
ticale richting samengedrukt, zoodat de mond
opening van het koraalcen lange spleet vormt. 
Vooral in do diepzee treft men zulke solitaire 
vormen aan; door de Siboga-Expeditie werden 
in den Ind. archipel 75 soorten verzameld, waar
van 38 nieuwe. Volgons Alcock’s onderzoek van 
dit materiaal zijn er verscheidene soorten onder, 
dio groote overeenkomst vertoonon met soorten 
uit de diepte van den Noordel. Atlantischon 
Oceaan en van het Middollandschc-zeo-bokken 
in de tertiaire periode. Vooral het Zuidelijk ge
deelte van de Soeloe-zeo schijnt een dor rijkste 
vindplaatsen ter wereld; daar kwamen op één 
station uit oen diepte van 522 M. 22 soorten 
(tot 14 geslachten bohoorend) in één trek met 
de dreg naar boven.

Do kolonies-vormendo Schorskoralen 
(Alcyonaria) onderscheiden zich van do voor
gaande door het bezit van slechts 8 platte, veder- 
gewijs ingosneden voelers rondom do mond
opening der polypen, die als kleine bloempjes 
te voorschijn komen uit een stam, welke nu eens 
een onregelmatig gelobde, plompe gestalte ver
toont (Sarcophytum, Alcyonium, do dood- 
manshand, Oorgonacea). Meestal zijn zij week 
en vleezig (Karang moeda), want zij scheiden 
wel skeletdeelon af, maar deze liggen als mi- 
kroskopisch kleine kalklichaampjes door den 
stam verspreid; bovendien kan een contralo 
as voorkomen, die of hoornachtig of kalkachtig 
is of uit elkaar afwisselende hoornachtige en 
kalkachtige geledingen bestaan kan (Jsis). Het 
in do Middellandsche zee voorkomend bloedko
raal (Corallium rubrum) heeft een kalkachtig 
asskelot. Bij de sierlijk vertakte Chrysogoriidae, 
waarvan do Siboga-Expeditie 21 soorten in don 
Ind. archipel verzamelde, vertoont do as een 
eigenaardigen metaalglans. Kenmerkend voor 
dit gebied zijn ook do zoo-veders (Penna- 
tvlacea), bij'.wie do polypen geplaatst zijn op 
bladvormigo aanhangsels, die op een rij boven

geen
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NETSCHER (ELISA). Word 7 Dcc. 1825 to 
Rotterdam geboren uit hot huwelijk van E. G. 
Netscher on Ch. J. Pronkort, vertrok mot zijno 
ouders naar Indië, werd op 10-jarigen loeftijd 
naar Amsterdam gozondon ten behoeve van zijne 
opvoeding on keerdo zes jaar lator naar Indië 
terug, om hot niot weder to verlaton. Zijn ambto- 
lijke loopbaan begon in 1848 bij do afd. politieke 
zaken ter Alg. Secretarie; verscheidene malon 
toegevoegd aan hoofdambtenaren mot gewichtige 
politieke zendingen belast, bezocht hij in 1849, 
’56 en ’57 do res. Riouw en in ’58 Boni met den 
Gouv.commissaris voor Celebes en onderhoorigh. 
In 1861 werd Netscher tot resident van Riouw 
benoemd, welke betrekking hij vervulde tot 
1870, toen hij als Gouverneur van Sumatra’s 
Westkust optrad. Aan zijn voorstel om persoon
lijk de leiding dor onderhandelingen met Atjèh 
op zich to nemen en te trachten zoodoende den 
oorlog te vermijden werd geen gevolg gegeven. 
Nadat do oorlog verklaard was, is het hem ge
lukt de rust en orde to handhaven in de aan 
Atjèh grenzende landen van zijn gewest. Tot 
de verbeteringen, die het gouvernement Suma
tra’s Westkust gedurende Netscher’s bestuur 
ten deel vielen, behooren in de voornaamste 
plaats do emancipatie der slaven on de organisa
tie van het rechtswezen. Zijno benoeming 
in 1878 tot lid van den Raad van Ned.-Indië 
deed hom Padang verlaten on naar Batavia 
trekken, waar hij in April 1880 overleed. Net- 
Beher heeft veel geschreven, meorendeels in de 
werken van het Bat. Genootschap en hoofd
zakelijk over onderwerpen van oudheidkundigen 
en taalkundigen aard, benevens opstellen over 
door hem bezochte gedeelten van den Archipel. 
Van groote waarde is zijn „Do Nederlanders in 
Djohor en Siak, 1G02 tot 1865”. Do Ind.Gids 
van Juli 1880 bevat eono (niot geheel volledige) 
lijst dier publicaties; zoo ontbreekt daar „Padang 
in hot laatst der 18do eeuw”.

NETVLEUGELIGE INSECTEN (Neuroptera). 
Orde van insecten mot bijlendo monddeelon on 
vier vliezige vleugels, waarvan het aderstolsel 
door tal van dw arsadertjos netvormig is. Do gren
zen dezer orde worden door verschillende syste
matici zeer verschillend getrokken. Sommigo 
rekenen tot haar enkel die familiën, welke een 
volkomen gedaanteverwisseling hebben, 5-lcdige 
larsen, oen vrij voorborststuk, lange, eenvou
dige, draad- of knodsvormige sprieten, en wier 
achtervleugels bijna even lang zijn als de voor
vleugels en geen plooibaar gedeelto bezitten. 
Aan deze bepaling voldoen alleen do M ie ro n- 
1 o o u w o n (Myrmelcontidae), G a a s v 1 i e-
gen (Chrytsopidac), en nog cenigo minderbe
kende familiën. Let men daarentegen niot op do 
meerdere of mindere volledigheid dor mota- 
morpliose en op cenigo andere kenmerken, dan 
kan men onder N europlera samenvatton de 
G 1 a z e n m a kers (Odonata), II aften (Kphc- 
meridae of Agnatha), Sohiotmott 
of K o k o r j u f f o r s (Trichoptera of Phry- 
gunidac), Schorpioen vliegen (Panor- 
pulu) en zelfs do Termieten (zie aldaar) 
‘»f W i t t o m i e r o n (Termitidae), do II out- 
luizen en Doodsklopportjos (Psoci- 
d<tc) on do Vachtluizen (Zio aldaar) 
(Mallophaga), ofschoon do vleugels bij do laatsto 
familie geheel en bij do tweo voorlaatste aan 
velo soorten of individuen ontbreken.

Hot bost bekend zijn do Mierenleeuwen, 
dus gonoomd naar hunne larven, die verscholen 
onder don top van een kegelvormig kuiltje, dat 
zij zich in droog zand graven, do mieren ver
slinden, welke langs de gladde kanten van dat 
kuiltje omlaag storten. Door het opwerpen van 
zand doet de Mieronleouw de prooi des to zeker- 
dor omlaag glijden. Zijn kop, gewapend met go- 
weldige bovonkaken, die een groef bevatten, 
waarin do onderkaken passen, steekt boven hot 
zand uit, grijpt do neerstortende prooi on zuigt 
die uit. De ledige huid wordt door het dier met 
groote kracht over den rand van den trechterwal 
geslingerd, evenals het zand, dat uitgegraven 
moet worden. Maandenlang kan de Mierenleeuw 
vasten, hij leeft lang als larve, en spint zich in 
een cocon van zandkorrels, waaruit na enkele 
weken do imago to voorschijn komt, die opper
vlakkig veel op een Glazenmaker gelijkt.

Over het algemeen komen de Indische Neurop
tera sterk met die der gematigde gewesten over
een. Tot do familie der Sialidae echter behoort 
het geslacht Chauliodes, dat met eenige 
andere geslachten een geheel afwijkende groep 
vormt van reusachtigo insecten, bij welke, ten 
minste in het mannelijk geslacht, do bovonkaken 
tot een zoodanigen omvang zijn ontwikkeld, dat 
zij 2/3 der lichaamslengte bereiken en als gekrom- 
do hoornen over elkaar gekruist liggen.

NEURDENBURG (JOHAN CHRISTIAAN). 
Geb. te Rotterdam 20 Juli 1815 uit het huwelijk 
van J. J. Neurdonburg en J. D. Neunabel, koos 
hij reeds vroeg den onderwijzersstand, bohaalde 
lusschen 1831 on 1839 vorschillonde rangen van 
onderwijzer en acten voor de talon, en word in 
1840 als ondorwijzer aan de school van de 
diaconie der Schotscho gemeente in zijn geboorte
stad aangosteld. Bij do reorganisatie van de 
opleiding der kweekolingen van het Ned. Zende
linggenootschap aldaar, werd Neurdenburg in 
April 1847 als onderwijzer aan die inrichting 
aangosteld, ton einde hen beter voortebereiden 
voor het meer speciale onderwijs, aan do kweek
school van het Genootschap gegeven, waarbij 
sedert Juli 1850 de werkzaamheden van adjunct- 
secretaris (later als secretaris) van hot Genoot
schap on sedert Jan. 1852 die van medebestuur
der daarvan gevoegd worden. In 1859 vestigde 
hij zich in hot Zendelinghuis, tot meerderon 
steun van don Director Hiebink. Nadat in 1860 
Ds. Voorhoevo als Director der kweokschool
was opgotredon, word aan Neurdenburg, die ook 
los gaf aan do vormschool te Rottordam, gelegen
heid gegeven zich geheel aan do bolangen van hot 
Genootschap to wijden; do strijd, in don boe
zem van hot Genootschap uitgebrokon ovor do 
richting, dio het zou to volgen hebben, leidde tot 
het ontslag van den Director, in wiens plaats 
Neurdenburg in 1865 optrad, na reeds een jaar 
lang do leiding van hot Zendolinghuis to heb
ben waargonomen. Van dien tijd af was hij do 
ziel dor inrichting, aan welke hij zich gohool 
wijddo, sedort 1872 bijgestaan door zijn schoon- 

Roskes als holper, later als subdircctor, 
totdat hij in 1893 zijne botrekking moest nedor- 
loggon, ofschoon hij tot kort voor zijn dood hot 
secretariaat van hot Genootschap bleef waarne
men. Hij overleed to Rotterdam den 24on April 
1895.

o n

zoon

Do beteekonis van Neurdenburg voor Indië 
ligt vooral in zijno wcrkzaamhoic^bij de oploi-
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NEURDENBURG (JOHAN OHRISTIAAN)—NEUSHOORNVOGELS .18

uit grootcro of kleinere, door naden gescheiden 
platen. Do hoorns bestaan geheel uit vorhoorndo 
opperhuid en onderscheiden zich daarin dus van 
do hoorns der Herkauwers, die geheel of gcdoclto- 
lijk uit been gevormd zijn. Waneer er slechts één 
hoorn aanwezig is, staat dezo op do neusbeende
ren, zijn er twee,dan is do achterste gowoonlijkop 
de voorhoofdsbeenderen geplaatst. Alle voeten 
hebben drie teonen, tengovolgo van hot ont
breken van don lston en den 5den teen. Do 
vrij lange staart heeft een dunnen eindkwast.

Do Neushoorns komen gewoonlijk eenzaam 
voor, nooit in grootc troepen en leven uitslui
tend van plantaardig voedsel. In den tegon- 
woordigen tijd leven ze alleen in Azië en Afrika. 
Rhinoceros of Dicerorhinus sumatrensis Ccu. van 
Achter-Indië, Sumatra en Borneo (do exempla
ren van hot vasteland worden ook wel als een 
andere soort of variëteit beschouwd), met tweo 
hoorns, waarvan do voorste langer en naar ach
teren gekromd is, is de kleinste (+ 21/* M. lange), 
dichtst behaarde en in vele opzichten primitiefste 
Neushoom-soort; do huid is niet bijzonder dik 
en tengevolge daarvan zijn de naden weinig 
duidelijk. De Maleiers vangen op Sumatra don 
Rhinoceros levend in kuilen, die langs de gere
geld door de dieren begane paden gegraven en 
dan door takken on bladeren onzichtbaar ge
maakt worden. Rhin. sondaicus Desm. (= ja- 
vanensis Cuv.), die van Bengalen tot Malaka on 
op Java voorkomt, is een eenhoornige soort met 
dikke huid. Bij het wijfje is de hoorn zeer zwak 
ontwikkeld; is hij bij uitzondoring beter uitgo- 
groeid, dan wordt zoo’n vrouwelijk dier door 
de Soendaneczen als rodamala onderscheiden. 
Dit dier, dat een lengte van meer dan 3 M. be
reiken kan, leeft van de vlakte tot hoog in het 
gebergte, steeds echter in eenzame streken en 
in den regel in do nabijheid van water, waarin 
het zich gedurende do heetste uren van den dag 
ophoudt. Het heeft een grijzo kleur, do jonge 
dieren lichter dan oudere. Neushoorns worden 
gejaagd terwillc van de huid, waarvan zweopen 
vervaardigd worden, en van den hoorn, waarvan 
drinkbekers worden gemaakt; het verhaal gaat 
n.1., dat ze tegen vergiftige vloeistoffen waar
schuwen, door dat deze, met hun horen in aan
raking gebracht, opschuimen. Stukjes van den 
hoorn worden ook als amulet gebruikt on ge
dragen togen allerlei ongelukken, of ze worden 
op gewonde lichaamsdeelen gelegd ter gene
zing. Een hoorn kan, vooral bij Chineozen, 
f 350 tot f 500 opbrengen. Alleen de Chineezen 
eten het vleeseh en zelfs de huid van den Rhi- 
noceros. Over de verspreiding der beido soorten 
zio Jontink, Notes Leydon Mus.,XVI,lS95,bl.23I. 

NEUSHOORN KEVERS. Zie TORREN.
NEUSHOORNVOGELS. Du Neushoornvogels, 

Bucerotidae, onderscheid en zich door een 
of minder sterk ontwikkelden hoorn op den 
grooten bovensnavel. Dezo hoorn is uit een los 
palissaden-weefsel opgobouwd en derhalve niette 
genstuundo do soms buitengewone grootte 
licht; slechts eene uitzondoring is er, n.1. Rhi- 
noplax vigil, bij welken vogel een groot doel van 
den hoorn soliede is en vrij zwaar. Do Buceros- 
vogels zijn vrij groote, sterke dieren, tamelijk 
plomp gebouwd, met korte vleugels 
langen staart, krachtig ontwikkelden snavel 
en korte pooten; bij het vliegen maakt hun 
wiekslag een suizend geluid. Zij worden slechts

Ned.-Indië bestemd,ding dor zendelingen, voor 
en in don invloed dion hij, ook na hun vortrek 
derwaarts, op hon on do geheele zending 
oefendo. In zondorheid had het onderwijs zijne be
langstelling. Maar ook door zijne geschriften 
hij voor Indië krachtig werkzaam, vooral door 
talrijke artikelen, in do Mededeclingen van het 
Ned. Zendelinggenootschap geplaatst, tot de 
oprichting van welk tijdschrift hij in 1856 den 
stoot, gaf en waarvan hij sedert 1862 redacteur 

Afzonderlijk werden door hem uitgegeven: 
Geschiedenis tegenover kritiek, 1864; Proeve 

handleiding bij hot bespreken der zendings- 
wetenschap, 1879 en Do Christelijke zending 
der Nederlanders in de 17e en 18e eeuw, 1891.

Zio: Levensberichten der Ned. Mij. van Letter
kunde, 1896, bl. 219; L. C. Schullcr tot Peursum, 
Med. Ned. Zendinggen. XXXIX, bl. 281; Craan- 
dijk, Eigen Haard, 1895; Maandbericht v. h. 
Ned. Zcndelinggen. Juni 1895.

NEUSAAP. (Nasalis larvatus Wurmb,), Sein- 
nopithecus nasicus F. Cuv.), bakantan (mal. 
Bandjërmasin), bakara (daj.), op Borneo ook 
bantangan, pika of rasong genoemd (ten on
rechte wordt ook wel als inlandsche naam

uit

was

!
ik

. was.
■

eener

„kahau” opgegeven, welk woord een nabootsing 
van het stemgeluid is), een alleen Borneo be
wonende, maar daar niet zeldzame aap uit de 
onderfamilie der Semnopithecinae (zie SLANK- 
APEN). Het opvallende dier is kenbaar aan den 
grooten, slap over den mond hangenden en 
vooral bij hot volwassen mannetje sterk ont
wikkelden neus. Wil het dier eten, (het voedsel 
bestaat uit bladeren), dan schijnt het eerst 
met één hand den neus te moeten oplichten. Bij 
do jongen is de neus veel kleiner en met den top 
opwaarts gericht. Het lichaam van het volwassen 
dier wordt 70 c.M. lang, de staart iets langer. 
De kleur is min of meer roodbruin, met geelwitte 
buikzijde. De Ncusaap leeft in laag gelegen bos- 
schen, nabij het water en evenals do overigo 
Slankapen in troepen; hij is veel trager in zijn 
bewegingen dan deze laatste. Zijn schreeuw wordt 
als „konk” of kihonk”, ook als „kahau”, weer
gegeven. Volgens Sal. Muller wordt hij door do 
Dajaks gejaagd en zijn vleeseh gegeten. (Muller 
en Schlegel, Monogr. overz. geslacht Semnopi- 
thecus, in: Verhand. Nat.-Gesch. Nederl. overz. 
bezitt. Zoologie, 1839—44. —Zie ook: Wieders- 
heim, Beitrage zur Kenntnis der ausseren Nase 
von Semnopithecus nasicus. Ztschr. f. Morph. 
und Antrop. Bd III H II, 1901 ; Jentin k, Tho 
Proboscis-Monkey from Borneo, Notes Leyden 
Mus., XXIII, 1901—03, bl. 113.

Verwant met Nasalis is Simia concolor Mil- 
ler van eilandje Zuid-Pagai (Mentawei-eilanden). 
Dezo heeft evenwel een veel kleineren neus, 
waarvan de top opwaarts gebogen is, zooals bij 
het geslacht Rhinopithecus van China en bij den 
jongen Nasalis. De staart van dezen aap is kort, 
naakt, maar met een haarkwast aan don top; 
hij onderscheidt zich daardoor van dien van 
allo andero apen

NEUSFLUIT. Zio MUZIEK on MUZIEK
INSTRUMENTEN

NEUSHOORN (Rhinoceros), badak (mal., 
80END.), waralt (jav.), behoort tot do Perisso- 
daclyla (Zie HOEFDIEREN). De dikke huid (om 
welko ze vroege*; met andere Hoefdieren als „Dik
huidige dieren”, Pachydermala, vereenigd werden) 
is dun behaagd en bestaat bij do Indische soorten
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jn Afrika, op liet Indische vasteland en op do 
oilandon van don O.-I. archipel gevonden. In 
don O.-I. archipel komen 14 soorten voor, ver
tegenwoordigende 9 geslachton. Surnatra, Bor- 

Java hebben twee soorten gemeen,

NGABANG. Hoofdplaats der ondorafdccling 
Landak (zio aldaar) van do afdoeling Pontianak, 
residentie Westorafdcoling van Bornco/!^ /'2 9‘T

NGADA. Ondorafdccling der afdceling Elores, 
residentie Timor on O., Oostelijk aansluitend 
tegen Manggarai on daarvan gescheiden door do 
rivier do Wai Moké, dio uitloopt in do Aimoro- 
baai. Ngada bestaat uit het vulkanischo, ten 
deolo zeer vruchtbare bergland, om den vulkaan 
Inië Rië (zie aldaar) gclegon; terwijl do afhellin- 
gen naar do kust weinig of niet bewoond zijn, 
waartoe do vroogero vrees voor zeeroovers zeker 
zal hebben bijgedragen, is het grootendeels meer 
dan 1300 M. hoogo plateau goed bevolkt. Do 
dorpen liggen in bamboeboschjes. Op verschei
dene plaatsen is de bevolking zoo dicht, dat 
onafzienbare bergvlakten bedekt zijn met tuinen, 
in rechtlioekigo vakken aan elkaar grenzend. 
Behalve don hoogen Inië Rië (2250 M.) verrijzen 
uit het hoogland oen aantal vulkaanruïnen, met 
lage kraterranden on wijde kraterbodems. De 
rivieren stroomen door diep ingesneden, nauwe 
dalen. Boomen zijn schaarsch in het bergland. 
Buiten do tuinen heorscht de alang-alang, dio 
telken jare wordt afgebrand.

Do afhellingon naar de Zuidkust zijn met 
dicht boseh begroeid; en nabij de kusten staan 
veel kokos- en lontarpalmen.

Over de Ngadaneezen — vroeger meestal 
Rokka’s genoemd — is reeds een en ander mede
gedeeld in hot art. FLORES; zoo over den 
bouw hunner kampongs (Dl. I, blz 710, 2e kol.) 
en huizen (711, le kol), over het grondbezit 
(712, le kol.), over huwelijk (712, 2e kol.) en 
begraven (713, lo kol), over geloof (714, le kol.), 
standen (715, le kol.) on karakter (715, 2o kol).

Terwijl bij do naburigo stammen de maat
schappelijke indceling berust op territorialen 
grondslag, is zij bij do Ngadaneezen gehocl ge
baseerd op het familieverband. Het volk, dat 
ongeveer 35000 zielen tolt, is verdeeld in 12 
stammen (isi), dio samen 141 geslachten (woi) 
tellen; het aantal kampongs is 168. Volgens 
de overlevering zou do bevolking 250—300 jaar 
geleden uit het Westen zijn gekomen; ocnzelfdo 
overlevering bezitten de Oostelijkor wonondo 
stammen, die verklaren omstreeks donzelfden 
tijd het gebied der Ngadaneezen te hebben ver
laten.

Mon treft onder de Ngadaneezen zoowel 
Papoea-typen als Maleische typen aan (vgl. 
art. FLORES, Dl. I, blz. 709, lo kol).

Merkwaardig is do grooto mate van persoon
lijke vrijheid, die bij dit volk heorscht, en die 
o. a. stork tot uiting komt in do rechton op don 
grond. Dozo rochton zijn zuivor individueel. 
Een beschikkingsrecht van stam of familie is 
onbekend. Iedor Ngadaneos heeft zijn oigon 
stuk grond on mag dat verkoopon, verpanden 
of verhuron, zelfs aan vreemdelingon; hij kan 
zooveel ongebruikton grond ontginnon als hom 
goeddunkt, bchalvo do braakliggendo grondon 

andoren. In do bosschon kan ieder kap- 
do weiden kan iedor laton weidon. Do

noo on
Anthracoceros convexus en Rhyticeros undulatus; 
Surnatra en Bornco de volgende 7 soorton: 
Buceros rhinoceros, Anthracoceros malayanus, 
Cranorhimis corrugatus, Rhyticeros subrujicollis, 
Anorrhinus galeritus, Bercnicornis cornutus en 
Rhinoplax vigil; terwijl op Surnatra alléén ge
vonden wordt Dichoceros bicornis, schijnt op 
Java slechts voor te komen Buceros silvestris; 
op Celebes leven Xenelopides exaratus en Crano- 
rhinus cassidix, en eindelijk is Rhyticeros plicatus 
op Nieuw-Guinea met omliggendo eilanden on 
de Molukken (bolialvo Celebes) te vinden. 
Het voorste gedeelte van den hoorn van Rhino- 
plax vigil is bijna zoo hard als ivoor [vanwaar 
de naam Anggang Gading (mal.) •— gading 
boteekent ivoor —] en wordt voor draaiers- 
arbeid gebruikt; deze hoorn ziet er uit alsof hij 
aan den voorkant recht is afgekapt, halfweg den 
langen snavel; de staart bij deze soort is buiten
gewoon lang. Do Rhyliceros-soortcn vertegen
woordigen do zoogenaamde Jaarvogels; 
do hoorn bestaat uit eone serie achter elkander
gelegen worst vormige verdikkingen ; de inlanders 
geloovon, dat er telken jare cene bijkomt; zekor 
is het, dat de jongen geen spoor van deze ver
dikkingen verloonen, doch regelmatige jaar- 
lijksche groei is er niet. De vorm van den hoorn 
van Dichoceros bicornis is zeer eigenaardig: 
deze hoorn is namelijk plat en goot vormig 
gebogen, zoodat hij van voren gezien den in
druk van twee uitstaande hoorntjes maakt; 
deze fraai wit en zwart gekleurde vogel is boven
dien gekenmerkt door een zwarten kop, witten 
hals en witte pooten. De Buceros rhinoceros, 
op Java rangkok genoemd, hoeft een bijzonder 
groeten, ietwat gebogen snavel, versierd met 
een naar voren en naar boven gebogen grooten 
hoorn; deze vorm van hoorn komt eerst bij de 
volwassen exemplaren tot volle ontwikkeling, 
bij do jongen is die hoorn zeer klein. Bij Crano- 
rhinus cassidix vertoont de hoorn zich als een 
hoogen helm min of meer scherp gekield bovenop. 
Do hoorn bij Bercnicornis cornutus is klein, maar 
kop en bovennek zijn versierd mot eene grooto 
dichte, witte kuif. De neushoornvogels voeden 
zich met vruchten of insecten, nestelen in gaten 
van boomen of rotsholten, waarbij de volgondo 
eigenaardigheid is op te merken: het wijfje 
metselt zich volkomen in den hollen boomstam 
in, door middel van hare uitwerpselen, zoodat 
zij slechts kop en hals, of zelfs alleen den snavel, 
naar buiten kan steken, en zij verlaat het nest 
niet alvorens het broeden is afgeloopon. De 
inlanders verhalen, dat het mannetje het wijfje 
geheel in metselt en laat verhongeren, wanneer 
bet bemerkt, dat een ander mannetje in do 
nabijheid van hot nest geweest is. Do kop 
den Neushoornvogel wordt hier en daar in don 
Archipel als motief gebruikt voor do versiering 
van woningen, en op Bornco worden krisheften 
in dezen vorm gesneden.

NEUSVISSCHEN (Mastaccmbelidac), do eeni- 
H1- familie der Opislhomi (zio VISSOHEN.), 
komen in twee geslachten Rhynchobdellu (Sili, 
jav.) en Mastacembehis in hot zoete water dor 
fp'ootc Socnda-eilandcn voor.

M

fr'vt

van
van
pen, op
bamboestoelen zijn echter familiebezit.

Vgl. vorder do reeds bij liet art. FLORES go- . 
noemdo belangrijke monographio van J._ A/ , 
van Staveren, Do Rokka’s van Middon-Flores 
(Tijdschr. v. Ind. Taal- Land- en Volkonk.,
LVII (1915), blz. '1.17)4' ' '

NGADILOEWIH. District — |roogor Djam-
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do residentie Kediri. Hot bestaat uit liet prachti
ge bergland, dat doorstroomd wordt door don 
bovenloop dor Kali Konto on zijn zijtakken; 
de fraaio dalen on hooglanden worden omgeven 
door vulkanen on vulkaanruïnen, o. a. den 
Andjasmoro in het Noorden, den Kawi en den 
Këloot in het Zuiden. Op de Westolijkste dor kloino 
hooglanden ligt do hoofd plaats Ngantang of 
Kaoeman, 630 M. hoog.

NGARAI (Minanglc. £= diepe, steile afgrond), 
do Inlandsoho naam voor het Karbouwen gat 
(zie aldaar).

NGARAWANG (sttm.). Zie HOPEA.
NGASAR. Zio SËMBAHJANG.
NGASINAN. Vroegere naam van het district 

Grabag (zie aldaar) van do contröle-afdccling, 
het regentschap en de afdeeling Magëlang, resi
dentie Këdoe.

NGASINAN. Voormalig, thans als zoodanig 
opgeheven district van do contröle-afdeeling, 
het regentschap en de afdeeling Trënggalèk, 
residentie Kediri.

NGAWÈN. Tot Mangkoe-Nëgara’sch gebied 
behoorend landschap, geënclaveerd in het 
regentschap Goenoeng Kidoel van de residentie 
Djokjakarta, doch administratief een bestand
deel uitmakend van de onder-afdeeling Wonogiri, 
afdeeling on residentie Soerakarta; met eeno 
oppervlakte van 32 K. M2. en met 5900 in
woners, allen Inlanders (einde 1905). Politio
neel ressorteert hot onder den (Djokjaschen) 
regent van Goenoeng Kidoel. Het hoofd van 
Ngawèn, in de gelijknamige hoofdplaats geves
tigd, draagt don titel van „panèwoe goenoeng”.

NGAWÈN. District van de contröle-afdeeling, 
het regentschap en do afdeeling Blora, residentie 
Rëmbang, met eenc oppervlakte van 517 K.M2. 
Het beslaat een deel der Loesi-vallei en van do 
insluitende heuvelketenen. Het district telt 121 
desa’s en had in 1905 oene bevolking van bijna 
90.000 zielen, waaronder een 50 tal Europeanen 
en bijna 500 Chineozon. Men vindt vele petro
leum bronnen in dit district. Op do gelijknamige 
hoofd plaats ;worden grooto veemarkten 
houden.

bcan geheeton — van de contröle-afdeeling, do 
afdeeling en het regentschap Kediri van de ge
lijknamige residentie, met een oppervlakte van 
426 K.M.8 Hot district ligt tegen de Westholling 
en -voet van den vulkaan G. Këloet. De stand
plaats van het districtshoofd is Poerwokërto 
naj>ij de Kali Brantas. Er waren uit. 1911 6438 
Jidfbouws gronden in erfpacht uitgegeven, welke 
nagenoeg alle voor do teelt van koffie, cassave en 
kapok werden benuttigd. Het district heeft 4 
onderdistricten met 67 désa’s en had einde 
1905 een bevolking van ruim 128.000 zielen, 
waaronder bijna 200 Europeanen en een 150 
tal Chineezen.

NGADISONO. District met gelijknamige hoofd
plaats van de afdeeling en het regentschap 
Wonosobo der residentie Këdoe, gelegen in het 
Sërajoe-gcborgte. Vroeger heette het, naar de 
toenmalige hoofdplaats, Kaliwiro. Het heeft 
eene oppervlakte van 258 K.M2. en is verdeeld in 
4 onderdistricten met gezamenlijk 57 desa’s.
Einde 1905 tolde het bijna 50.000 zielen, allen 
Inlanders behalve enkele Europeanen.

NGADJOE’S. Zie DAJAKS.
NGAI KAMFER. Zio BLUMEA BALSAMI- 

FERA.
NGAJATJ-TOCHTEN. Zie ASSAN-TOCHTEN.
NGAJOGJAKËRTA. Javaansclie spelling 

het meer gebruikelijke en thans door de Regee- 
ring officieel aangenomen Djokjakarta (zie 
aldaar).

NGALAU SAR1BOE. Een onregelmatig ge
bergte in do residentie Sumatra’s Westkust, 
gelegen aan do Oostzijde van do Halaban, een 
zijriviertje van do Oembilin. Het is een on
vruchtbaar, kaal gebergte, uit kolenkalk be
staande, met spitse toppen en steile hellingen 
en vol grotten (ngalau sari boe betoekent duizend 
grotten). Op kleine schaal vertoont zich hier 
de karrenformatie, terwijl aan den voet van het 
gebergte vaak duizenden kalk-kogeltjes gevon
den worden in vorm en grootte overeenkomende 
met erwten of kleine hazelnoten. De verschijn
selen ontstaan door een bizonder sterke che
mische inwerking van het regenwater op de
kalk. NGAWI. Afdeeling, regentschap on contröle-

NGAMPÈL (SOENAN). Zie HEILIGEN afdeeling van de residentie Madioen, het Noord -
(MOH. INDISCHE). westelijk deel van het gewest vormend, en ingo-

NGANDJOEK. District van de gelijknamige sloten: ton W. door de residentie Soerakarta, ten
contröle-afdeeling, regentschap en afdeeling N. door de residentie Rëmbang, ten Z. door do
Bërbëk, residentie Kediri; met eene oppervlakte afdeeling Magëtan en ten O. door de afdeeling
van 69 K. M2. Het ligt togen de N. O. afhelling Madioen. Do afdeeling telde in J9J5 ongeveer
en voet van den vulkaan Wilis. Het district 280.000 zielen, waarvan 540 Europeanen en
telt 97 desa’s en had uit. 1905 eene bevolking bijna 1100 Vreemde Oosterlingen, waaronder
van 84000 zielen, waaronder ruim 80 Europoa- do Chineezen overwegend zijn. Zij omvat vier
non en bijna 1000 Chineezen. districten, met name Ngawi, Döro, Ngrambó en

NGANDJOEK. Hoofdplaats van het regent- Gëndingan. Do hoofdplaats, waarvan de grenzen 
schap en de afdeeling Bërbëk, residentie Kediri. zijn vastgesteld bij Ind. Slb. J887 no. 147, is 
Zij ligt op 60 M. hoogto aan don voet van den de zotel van assistent-reside.it, controleur’ re- 
Wilis, in de Noord westelijke bocht der Brantas- geut, patili en districtshoofd; zij heet ’ook 
vlakte tusschon genoemden berg on don G. Ngawi en is gelegen op het laagste punt
Këndëng. Uit. 1905 telde de bevolking ruim liet gewest, nl. op den landtong, gevormd
8600 zielen, waaronder 60 Europ en ruim 900 door do samonvloeiing dor Böngawan of Rivier
ChiïnTZ\*Z o°ktonder BËRBËK. van Solo mot do Rivier van Madioen en dus

NGANTANG. District met gelijknamige hoofd- dicht bij do Rëmbang-grons aan de Zuide
rs8 van contröle-afdeeling, regentschap on lijke poort van het doorbrekingsdal der Solo-
afdeeling Malang, residentie Pasoeroean; met rivier door den Goenoeng Këndëng Belangrijk
vier onderdistricten en 57 desa’s. Op het einde door die ligging en, vroeger vooral, daardoor
van 1905 telde het eene bevolking van ± 38000 van strategisch gewicht geacht, is er eene belang-
zielen waaronder een 10 tal Europeanen. Hot rijke sterkte gebouwd, liet fort Van den Bosch
district wordt IfoMt N., W. en Z. omgrensd door dat in den N.O. hoek dor plaats, aan den linker-
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der Madioen- rivier is gelegen, zoodat hot degone, dio naar do hoogste godsdienstige 
heden streeft. Niet alleen dus bijv. do gchoim- 
zinnigo leer der onkwetsbaarheid of do kunst 
om zich onzichtbaar te maken vallen onder het 
begrip ngèlmoe, maar evenzoo do mystieke 
thoden om tot do ware Godskennis te komen. 
Do geheolo Moslimschc leer on practijk zelfs 
is voor den Javaan ngèlmoe en wel de weten
schap bij uitnemondheid. Zij, die dieper in de 
godsdienstwetenschap doordringen, zijn voor do 
Inlandscho bevolking de vertegenwoordigers 
eener hoogere ngèlmoe dan voor de groote meer- 
derheid bereikbaar is.

De meeste ncgèlmoe's op verschillend gebied 
berusten voor een groot deel op aloude traditie 
uit den heidontijd, later dikwijls vermengd met 
denkbeelden en practijken aan de Hindoes ont
leend. Daarbij kwamen dan in den Mohamme- 
daanschen tijd nieuwe Arabische formules on 
vernuftsspelingen, berustende bijv. op naara 
en getalwaarde der letters van het Arabische 
alphabet, ontleeningen aan Moslimsche mystieke 
begrippen, enz. Onder nieuwen Moslimschen 
naam bleef echter veel van het oude voortleven. 
Do geheimzinnige spreuken en formulieren bij 
do ngèlmoe's in zwang kregen op Java nu don 
naam rapal (verbasterd uit het Arabische 
lafth, d. i. „woord”).

Van het standpunt der Moslimsche wetge
leerden beschouwd zijn niet alle ngèlmoe's te 
verdedigen, sommige worden door hen als door 
den Islam verboden „toovenarij” veroordeeld, 
al weerhoudt dit do meeste Moslims niet, de 
werking van zulke ngèlmoe's van verdachten 
aard wel eens te beproeven, bijv. om een vijand 
onschadelijk te maken of zich de (verboden) 
liefdo eonor vrouw te verwerven. Do toovor- 
kracht van velerlei gebedsformulieren, do'a's on 
Koranverzen wordt echter gaarne ook door de 
Mohammedaanscho wetgeleerden erkend, even
als dio van andere oude spreuken en van metho
den, welker oorspronkelijk heidonscho oorsprong 
hun niet meer bekend is. Men onderscheidt dus

oever
do beido rivieren bestrijkt; echter beantwdordt 
het, naar men zegt, weinig aan hot dool, daar 
het zelf door de omliggende heuvels beheerscht 
wordt. De plaats is ruim aangelegd, doch weinig 
bevolkt. Het strafdetachement van hot leger 
bevindt zich hier. De spoorweg, dio de afdeeling- 
doorkruist, blijft 9 K. M. bezuiden do hoofd
plaats. De afdeeling is over het algemeen slecht 
bevolkt. De gronden zijn dor, hard en weinig 
vruchtbaar met uitzondering van dio in het 
onderdistrict Gënëng (distr. Ngawi) en het ver
der Oostclijk aan Madioen en Magëtan grenzendo 
gedeelte, die door den aanleg van het Madioen- 
rivier-kanaal in goeden bevloeiingstoestand 
zijn gekomen. De scheepvaart, vroeger van 
eenige beteekenis, is vooral door den Staats- 
spooraanleg zeer in verval geraakt en bepaalt 
zich sedert in hoofd zaak tot het hout ver voer, 
meerendeels in vlotten. Rijk is de afdeeling 
alleen aan djati- en wildhout, aan tijgers en 
wilde zwijnen.

Dc particuliere Europeesche nijverheid omvat 
2G erfpachtslanden, waarvan 4 in het bergach
tige district Ngrambé, meerendeels met koffie 
on voor een klein deel met padi, kapok, agave 
en tweede gewassen beplant, terwijl op do ove
rige erfpachtsperceolen, dio allen in do vlakte, 
zijn gelegen (districten Ngawi cn Gëndingan) 
padi wordt verbouwd; voorts do suikerfabriek 
Soedhono van de Cultuurmaatschappij der 
Vorstenlanden met een capaciteit van 2400 
bouws, gelegen in het onderdistrict Gënëng van 
het district Ngawi; en 8 houtaankaponderno- 
mingen. Dc afdeeling is bergachtig op do beide 
valleien der twee groote rivieren na, in het Z.W. 
omvat zij de uitloopers van den Lawoe, in het N. 
die van don Goenoeng Këndong, de tertiaire heu
velreeks op de Rëmbanggrens, dio hier gemiddeld 
150 M. b. z. hoog is.

NGAWI. District van do contrólc-afdeeling, 
do afdeeling en het regentschap Ngawi der 
residentie Madioen met 3 onderdistricten. Het

waar-

me-

di.strict bestaat grootendecls uit laagland, alleen 
het Zuid-Westelijk deel en do Noordelijko 
kalkachtige strook grond gronzondo aan do re
sidentie Kömbang zijn bergachtig. De bevol
king telde in 1905 ongeveer 8300 zielen, waarvan 
190 Europeanen, 850 Chinoozen cn een 40 tal 
Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen.

NGÉBËL (TËLAGA). Kratermeer op do 
vulkaanruïno Wilis (zie aldaar), in do residentie 
Madioen.

NGÈLMOE is do Javaanscho verbastering 
van het Arabische woord voor „wctonschap”, 
dat in het Maleisch als ilmoc (door dc Atjèhors 
als cloumèë) wordt uitgesprokon. Onder dezo 
„wetenschap” verstaat do Inlandscho bovol- 
king in het bijzonder de kennis van allerlei 
door deskundigen ovorgclovordo middelen tor 
bereiking van versehdiende, geoorloofde zoowel 
als ongeoorloofde, doeleinden cn oogmerken. 
Daaronder vallen bijv. geheimzinnigo, magische 
practijken on formules om zich geluk to ver
schaffen in handel, bedrijf, het ambtolijkc levonen 
do liefde, maar evenzeer ook de methoden, 
welker naleving don mensch zaligheid in hot 
hiornamaals verzekert. Do dief heeft voor het 
welslagen zijner onderneming evenzeer ngèlmoe 
noodig als de kwakzalver in do desa, dio ziekten 
on andero onheilen moet bezweren en ovonala

geoorloofdo en ongeoorloofde ngèlmoe's. In dien 
zin staat do ngèlmoe santrian, d. i. de wijsheid 
in overeenstemming met do leer van den Islam, 
tegenover do ketterscho ngèlmoe pasèk (vgl. 
SANTRI en PASEK).

LiteratuurXp. Snouclc Hurgronje, Do botooke- 
nis van don Islam voor zijno belijders in Oost- 
Indië, p. 17 v.$Do Atjèhcrs, II, p. 14 v., 33.;v. v. 
(ïho Achchncse, Tï,~"13' v.,~32 vv.);v.Do Islam 
in Ncd.-Indië, p. 32 v. (Groote Godsd. II, p. 
408 v.); on in\J)o Gids, 1908, III, p. 429 vv.; 
S. E. Harthoornin Mcded. Ned. Zend. Genootsch. 
IV (18G0) p. 212 vv.; C. Poenson, Ibid., 
VIII, p. 218 v., 247, v. ,yT. J. Veth, Java, I 
(1875) p. 329 vv. IV (r9Ï)7) p. 147 vv.; A. 
L. van Hasselt-, Volksbcschrijving van Middon- 
Sumatra, p. 71, 7G, 85.

NGIDJON. District mot golijknamigo hoofd
plaats van het tot hot Sultansgobied bohoorendo 
regentschap Sléman, residontio Djokjakarta, 
mot twee ondordistricton, t. w. Mojocdan on 
Minggir. Hot district is gologon tegen don Z.W. 
voet van den vulkaan Mörapi.

NGISA (jav). Zio ISA.
NGLIRlP.Riviertjo op Java, residentie RÖm- 

bang, dat zich dicht bij Djodjogan, mot do Kali 
Gënëng (K. Këning), con bolangrijkon zijtak 
der Solo-rivior, vereenigt en ..bbkend is door
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- N. I. A. S. Gebruikelijke verkorte schrijfwijze 
vóór Ncd.-Ind. Artsenschool, evenals S. t. o. v.i.a. 
voor scliool tot opleiding van inlandscho artsen. 
Zio GENEESKUNDIGE DIENST, Dl I blz. 764.

NIAS. Landbeschrijving. Het grootsto 
en meest bevolkte der eilanden ten Westen van 
Sumatra, bclioorende tot de residentie Ta- 
panocli. Het ligt tusschen: 0° 31' 50" en 1° 
32' 25" N.B. en 97° 3' 48" on 97° 56' 30" O.L. 
Gr. en volgt de strekking van Sumatra evenals 
de er omheen liggende eilandjes. De laatsto 
kunnen in do volgende groepen worden ver
deeld :

1. Voortzettingen van de centrale massa van 
het eiland, a. Zuid: Hoelö Noedsjö. b. Noord: 
Lafaoe-groep, o. a. bevattende Hoeló Senaoo en 
Gósó Oema. 2. Wester reeks, waartoe behooren 
de Hinako-eilanden met Lawandra en Bawa, 
Hoelö Woenga en Maoes; Oema, onder den 
vasten wal. 3. Ooster reeks, waartoe behooren 
Siriwaoe, de Naaj-grocp, de Söma-eilandon.

Do oppervlakte van den vasten wal van het 
eiland bedraagt ± 4000 K.M.2, die der eiland jes 
± 30 K.M.2

Deze eilandjes zijn alle van koraalformatie; 
H Woenga en H. Bawa zijn atollen, waarvan 
de lagune naar het O. met de zee in verbinding 
staat. Het eiland Siriwaoe bevat aan de N.-zijde 
bijna loodrecht omgekantelde sedimenten. Al
leen dit en Hinako vertoonen eene geringo ver
heffing in het midden. Van belang is, dat vier 
met „Gösö” onderscheiden eilanden aan do 
Noordkust, blijkens den naam (gösö of Mal. 
gosong: zandplaat), in niet ver terug gelegen 
tijden, geen eilanden waren. Van Gösö Oema 
weet de bevolking nog te vertellen, dat het zich 
na de aardbeving van 1861 heeft verheven. 
Ditzelfde verschijnsel doet zich aan de W.-kust 
voor, waar Law&ndra in „Twee togten” (1846) 
(zie onder Literatuur)nog wordt aangegevon met: 
„het lievig brandende Labanda-rif”. In 1669 en 
bij Rosen berg komt het dan ook nog niet voor 
als eiland.

Zou men hieruit, willen besluiten tot eono 
opheffing van den bodem, tot voorzichtigheid 
manen de volgende gegevens:

In 1669 wordt H. Woenga voorgosteld als 
een atol, die enkel naar het Oosten geopend is, 
'J cl ijk ook thans het geval is. Rosenberg daar
entegen zegt: „P. B. is door een tamelijke breede 
geul in tweeën gescheiden”; do „Twee togten” 
vermeldt: „P. B. bestaat uit tweo eilanden 
door een rif verbonden”. Er zal dus waarschijn
lijk gesproken moeten worden van schommelingen 
van den bodem, waaromtrent dan nog te ver
melden valt, dat — naar verzekerd wordt — 
thans het eiland Scnaoe wederom aan het dalen 
is. De gróotoro eilanden worden tegenwoordig 
allo bewoond. De vloedgolf van 4 Januari 1907 
veegde al, wat zich op het W. en N. van H. 
Woenga bevond, weg. Behalve aan do kusten, 
is het hoofdeiland nagenoeg geheel met heuvels 
en borgen, tot eene maximale hoogte van 886 M. 
bedekt. Men kan . do volgende groot ere vlakten 
onderscheiden:
1. Oostkust. Van de Nalawö tot de I. Woa, 
waarvan de totale lengte ±40, do grootste 
breedte 12 K.M. bedraagt. Langs do Sówoe, 
waar deze afmetingen ± 7 bij 5 K. M. zijn.
2. Noordkust. Van Sifahandrö tot Kaap Tojo- 
lawa, 34 K.M. lang, bij eene diepte van hoog-

zijn prachtigcn waterval van meer dan 80 voot. 
In de nabijheid van den val zijn mooie druip

steengrotten. Zio Te Mechelcn, T. Bat. Gen. 
XXV (1879), bl. 171.

NGOEMPAK. District van de contröle-afdoo- 
ling Padangan en van het regentschap en do 
afdeeling Bodjonëgoro, residentie Rëmbang; 
met eene oppervlakte van 591 K. M2. Het ligt 
in de Solo-vallci en liet Noordelijk aangrenzend 
gebergte. De hoofdplaats is Kalitidoe, dicht 
bezuiden de Kali Solo. Hot district telt vier onder- 
districten met 92 desa’s en had in 1905 eene be
volking van ongeveer 84000 zielen, waaronder 
een 30 tal Europeanen en 360 Chineezen.

NGOENOET. District van de contröle-afdec- 
ling, het regentschap en de afdeeling Toeloeng- 
agoeng, residentie Kediri; met eene oppervlakte 
van 346 K.M.2. Het omvat een deel van het 
dal der Kali Brantas, waaraan de gelijknamige 
hoofdplaats is gelegen, en van het aangrenzend 
Zuidergebergte. Het district telt vier onder- 
distneten met 78 desa’s en had uit. 1905 eene 
bevolking van ruim 110.000 zielen, waaronder 
een 20 tal Europeanen en 65 Chineezen.

NGOKO. Zie JAVAANSCH.
‘ NGORO. District, met gelijknamige hoofd
plaats, van het regentschap en de afdeeling 
Djombang der residentio Soerabaja. Het telt 
4 ondordistricten met 114 desa’s on had begin 
1916 eene bevolking van 84500 zielen, waaronder 
160 Europeanen en 170 Chineezen. Het district 
heette vroeger Barèng, maar veranderde van 
naam toen de zetel van het districtshoofd, die 
in de plaats Barèng was, naar de plaats Ngoro 
verlegd werd. Gedeeltelijk ligt het district tegen 
de Noord westhelling van het Andjasmoro-ge- 
bergte, waar koffie en rubberporceelen zijn, 
gedeeltelijk in do Brantas-vlakte, waar er een 
belangrijke suiker-cultuur gedreven wordt.-- 

NGRAMBÉ. District van do eontrölc-afdee- 
ling, de afdeeling en hot regentschap Ngawi der 
residentie Madioen met 4 onderdistricten en 51 
desa’s. Het ligt tegen de Noordelijke helling 
van den vulkaan Lawoo en grenst ten Westen 
aan do residentie Soerakarta. Do desa Ngrambó 
is de standplaats van het districtshoofd. Er zijn 
thans vier erfpachtsondernemingen bestaande 
uit 7 erfpaehts-perceelen, waarvan er tweo uit
sluitend koffie en padi verbouwen, en de twee 
andere ook kapok en rubber als hoofdcultuur 
gewassen. Veel invloed op den economischen 
toestand der inlandscho bevolking hebben die 
landen niet. Jaren voor do intrekking der 
Gouvernements koffiecultuur (1914) was Ngram- 
bé het eenige district van do afdeeling Ngawi, 
waar Gouvts. koffie werd geplant. Thans heeft 
het nog eenige beteekenis als Gouvts. bosch- 
dictrict. Uit-. 1905 telde het district een bevol
king van ruim 36000 zielon, waaronder een 30 
tal Europeanen en enkelo Chineezen.

NGROWO. Vroegere naam van de thans 
officieel als Toeloeng-agoeng bekende afdeeling 
der residentie Kediri, Do afdeeling Toeloeng- 
agoeng is door de aanhechting daaraan van 
de thans als zoodanig opgeheven afdeeling 
Trënggalèk, zeer in uitgestrektheid en belangrijk
heid toegenomen. Zie TOELOENG-AGOENG.

NIAI GEROOM (N.-Guinea). Zie BOOMKAN- 
GOEROE’S.

NIAI RETAU (N.-Guinea). Zie BOOMKAN- 
GOEROE’S. *
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stens 10 K.M. 3. Westkust. Van Doemoela tot 
Lahoesa, 3G K.M. lang tot ongeveer 6 K.M. 
landinwaarts. 4. Zuidkust. Van Telok Dalain 
tot Lagoendi, ^ 10 bij hoogstens 2 K.M.

In do binnenlanden treft men bij den midden- 
loop van de Ojo en van de in het O. mondend o 
grootere rivieren verscheidene kleinere vlakten 
aan. Aangezien het gesteente van heuvel- en 
bergland uiterst los is, is het talud der verhef
fingen door de regens en de rivieren tot een 
maximum van steilte opgevoerd. Dit maakt 
dat de plaatselijke instortingen talrijk zijn 
en het terrein uiterst moeilijk begaanbaar 
is. Ofschoon eene definitieve beschrijving van 
de gebergten bij gebrek aan genoegzame ge
gevens nog niet mogelijk is, kan men toch 
wel de volgende punten vaststellen. Van om
streeks Balaighö tot het binnenland achter 
Toere (kaap) Döwi strekken zich één of meer
dere reeksen heuvels en bergen uit, die zich 
verheffen tot 498 M. (Lölögögö), in het Z. 
mcerendccls tot boven de 300, in het N. veelal 
niet meer dan tot 200 M. De Zuidelijke gedeelten 
hiervan vertoonen het karakter van een koraal- 
gebergte en zouden waarschijnlijk als een oud 
barrière rif moeten worden opgevat. Dit zou 
zich dan hebben uitgestrekt om den as van den 
Westelijk gelegen kern van het eiland, waarvan 
het gescheiden is door lager gelegen landstreken: 
bovenvermelde vlakten aan don middelloop 
der rivieren, dio naar het O. uitwateren. Dezo 
stroomen hebben zich door dat barrièrerifge- 
bergto een weg gebaand door gedeeltelijk ontoe
gankelijke kloven. Een aantal ruggen vormen 
eene verbinding tusschen de Westelijke (kern) 
reeksen en die van hot oude rif.

In do Zuidelijke gedeelten van het kerngc- 
bergte o. a. zijn vulkanische gesteenten gecon
stateerd; het zijn vooral de dalen van de Sjiwa- 
lawa tot de Eho, die daaraan rijk bevonden zijn. 
Slechts op een enkele plaats werd dat vulka
nisch gcstcento als dekkende laag aangetroffen 
in den keten bezuiden de O^-o^oe. Voor het 
grootste deel schijnt het door sedimenten over
dekt.

het land te dalen, wat in oligoconen tot mioce- 
nen tijd gepaard ging met erupties. Het materiaal ■ '.. 
is van andasitisch tot basaltisch karakter en 
treedt op als ganginpersingen en tuffen. Eone 
ondiepe zee breidde zich over liet grootste go- 
deelto van Nias uit. Bepaalde contra bleven nog 
eenigen tijd rapilli en tuffen leveren, doch dit 
kwam weldra tot rust. Omstreeks kwartairen 
tijd herrees Nias boven den waterspiegel en 
zetten zich in drooggelegde rif holen sedimenten 
af”. (Sammlungen d. Geol. Reichsmus: in Lei
den, I, Band IX, Heft 3). De bestudccring der 
in de sedimentaire gesteenten vervatte fossielen 
door H. Icke, K. Martin, en later door H. Dou- 
villé (a. b. Band VIII) leidde tot het vaststellen 
van eoceen, oligoceen en mioceen. Het zijn 
vooral de dalen van Soesoewa, Mola, Gawö en 
boven Moezöj, die foraminiferen in grooten 
getale bevatten.

Aardbevingen komen veelvuldig voor, althans 
zijn er perioden van dien aard. De zwaarste 
waren die van 1843, 1861 en 1907.

Terwijl het grootste gedeelte van het jaar 
de volle Indische Oceaan met geweldige kracht 
breekt op de Westelijke kusten (alleen van mid
den Januari tot midden Februari is dat in den 
regel anders), ligt do Oostkust meer beschermd. 
Vandaar, dat de open reede van Goenoeng 
Sitoli eene geschikte ligplaats voor schepen 
kan vormen. Van do baaien van Siaba, Lahewa, 
Afoeloe, Lagoendi met Telok Dalam, zijn alleen 
de tweede en do laatste doorloopond gunstige 
havens. Bij Siromboo staat in den regel eene 
zware deining, en ook op Hin&ko is dit dikwijls 
hot geval, ofschoon hier de kring van eilanden 
dier groep bescherming verleent. Zandstranden 
van groote uitgestrektheid vindt men in hot 
O. van Toere Fana tot Balö Wódó, in het N. 
van Toere Helagha tot Lafaoo, in hot W. van 
Doemoela tot Lahoesa. Do overige kust is 
eene voortdurende afwisseling van koraal en 
zand. Rotsen van ander gesteente komen zelden 
aan do kust aan den dag, gelijk bij Toere Ta- 
röödsjiö (ZW) en Toere Helagha (N). Lx tegen
stelling met de beweringen van vroeger, is ge
bleken, dat do Niassers niet alleen voor alle 
kapen en hoeken, maar zelfs voor vele stranden 
hunne eigen nationale namen hebben.

De aanzienlijksto rivioren zijn Moezöj, be
westen den Bötöm’bawö ontspringende, on 
do Ojo, die bij den Hili Aiawaitö hare bronnen 
heeft. Dezo beide zijn over tamolijkon afstand 
van den mond met grootere prauwen bevaar
baar. Bij alle overige rivieren, te talrijk om te 
noemen, is dat alleen in zeer beperkte mate hot 
geval of zelfs geheel onmogelijk. Met uitzon
dering van beide genoemde, lxobben de rivieren 
niet ver van den mond reeds het karakter van 
bergstroomen, zoodat zij bij zwaro regens wegons 
het sterke verval daar dan niet meer zijn over 
te trokken; daarentegen loopt het water snel 
af; in den drogen tijd zijn zij vrijwel zondor 
water.

In den oudoix tijd trof meix alleen in de Zuid 
behoorlijko wegen aan, vooral in do nabijheid 
der kampongs, en daar ook geplaveid nxot groote, 
vlakke natuursteenen. Het ovorigo eiland was 
door talloozo paden doorkruist, die oelxter niet 
onderhouden werden, zoodat zo uiterst bezwaar
lijk begaanbaar waren. In de laatsto jareix 
zijn over het geheclo eiland talryk£> goedo rvxitor-

Kan jnen van Hilifalawoe (aan do Eho) tot 
aan Lahagoo (aan de Ojo) dat Westelijk gebergte, 
dat wederom uit meerdere ketens bestaat, ver 
volgen, Noordelijker hebben op velo plaatsen 
grillig vcrloopendo koraalheuvels zoodanig do 
voortzettingen ervan overdekt, dat regeljxxaat 
moei lij kor valt te constateercn. Hier en daar 
tockenen de kelens zich scherper af, zooals Ooste- 
1'jli
l dreinen
dio zich verheffen om den bovenloop van do 
rivieren Soesoewa, Eho, Ojo, Mola en Gawö, 
om alleen de voornaamste te noemen. In een 
dier ketens ligt do hoogste verheffing: de Bawö 
Lölöma-tsjoewa, zooals de plaatselijko uitspraak 
luidt; 886 M. hoog.

Sedert de bewerking van gesteenten van Nias 
door en op instigatie van Prof. K. Martin,isdeken- 
nis van de vroegere geologische verhoudingen aan
zienlijk vermeerderd. Als hoofd uitkomsten wordt 
vermeld: Nias bestaat uit een stcllingskcrn (in 
hoofdzaak parallel aan Sumatra gericht) mot 
daarop rustende metamorphe en onveranderde 
gesteenten. In eocenen tijd hecrschto over dit 
eiland een land periode met vrij weelderige vego- 
atie, die do bruinkool leverde. Daarna begon

van Doemoela en Afoeloe. Tot do zwaarsto 
van het eiland behooren do ketens,

I
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I don, dat zij in hoofd zaak behoord hebbon tot die 
takken van do in Achtcr-Indië of ecnig ander 
stamland nog vorocnigdo bevolking, die het eerst 
verhuisd is on waarvan wij dan de naaste ver- 
wauton moeten verwachten in het verre Ooston 
van onzen Archipel en in do binnenlanden dor 
grootere eilanden. De Niassors schoven uit den 
grooten stroom op hun eiland en geraakten bui
ten don drang, die do elkaar opvolgendo verhui
zingen op hun verwanten uitoefenden. Ook op 
grond der anthropologische onderzoekingen van 
Dr. Kleiweg de Zwaan kan voorshands als meest 
waarschijnlijke conclusie worden aangenomen, dat 
Nias’ bevolking een vermenging is van verschei
dene kolonisaties, die in verschillende tijden en 
door tamelijk na-verwante volken heeft plaats 
gehad.

Bij de beschrijving der bevolking van Nias 
dient allereerst gewag gemaakt van do reeds van 
oudsher in het oog gevallen tegenstelling tus- 
schen do bevolking van Noord-Nias en die van 
Zuid-Nias, een tegenstelling, welke zich niet al
leen uit in een zeker verschil in do gesproken taal 
(zie NIASCïï), maar bovendien ook in verschil 
in energie, in reinheid, in inrichting der huizen, 
in aanleg der dorpen en wegen, in wijze van 
begraven en in vorm van bestuur.

De huidkleur der Niassers is in den regel 
een geelbruine, vaak met een roode bijtint. Bij 
kleine kinderen ziet men niet zelden een blauwe 
huid verkleuring boven het sacrum.. Do huid voelt 
eigenaardig week, zacht en tevens koel aan. 
Tatocëering vond Kleiweg do Zwaan alleen bij 
die Niassers, welke eenigen tijd op het naburige 
Poeloo Nako verblijf hadden gehouden. Do oogen 
zijn donkerbruin van kleur, de haren in den re
gel bruinzwart of zwartbruin. Dikwijls is het 
haar duidelijk gegolfd. De doorsnede der ha
ren is gowoonlijk ovaal. De lichaamsbeharing is 
zwak, do baard meestal dun. Een Mongolen- 
plooi wordt bij de Niassers vaak waargenomen. 
Kleiweg de Zwaan merkte op Nias onderdo inlan
ders twee typen op, namelijk een grof, breed 
type met een laag voorhoofd, breed en plat 
gelaat, uitstekende wangbeenderen, schuin ge
plaatste oogen met Mongolen plooi, breed on en 
platten neus, dikke lippen en prognathonkaak, 
waartegenover staat oen fijner on slanker type, 
gekenmerkt door een langer, smaller on meer 
vooruitspringend gelaat, door oen smallen en 
hoogen neus, dunne lippen, minder schuin ge
plaatste oogen zonder Mongolenplooi, hooger 
voorhoofd en minder uitgesproken prognathie. 
Vaak echter ontmoet men op Nias menseden, 
die wat hun uitorlijk betreft, het midden hou
den tuBsehon het grove en het fijne element. Do 
vetontwikkcling der Niassers is in den regel ge
ring, vele Niassers maken een slechtdoorvoedon 
indruk. In het Zuiden echter ziet men, en wel in 
het bijzonder onder do voorname inlanders, niet 
zelden flinke, krachtige 
guren. Do Niasscho vrouwen zijn kleiner dan 
do mannen en hebben eene lichtere huidkleur. 
Meestal zijn zij opvallend leelijk. Zij verouderen 
reeds op botrekkelijk jeugdigen leeftijd. Ook bij 
de vrouwen kan men een fijner en slanker type 
van
weg de Zwaan merkte onder do Niasscho 
verscheidene op, die aan hot Negertypo of aan 
Chincescho vrouwen deden donken.

Do gemiddelde lichaamslengte bij 1295

paden aangelegd, terwijl men ook begonnen is 
met karrewegen.De voornaamste van deze laatste 
zullen de hoofd plaats Goonoeng Sitoli verbinden 
met: I. Lahewa, om het Noorden van den Hili 
M&ziaja heen; 2. Siromboe; 3. Tëlok Dalam, 
langs do Oostkust.

Het oenige meer, do Bawömcgötö, in Noord- 
Nias is een moerassige plas.

Klimaat. De regenverdeeling wijst be
langrijke plaatsclijke verschillen aan in verband 
met den loop der gebergten en de hccrschende 
winden. Te Goenocng Sitoli was in het tijdvak 
van 1891 tot en mot 1913 het gemiddeld aantal 
regendagen jaarlijks 198,9; do gemiddelde 
jaarlijksche regenval 3161 m.M. Maxima van 
regenval vindt men aldaar in de maanden 
September tot Januari, ook in April op Mei.

Planten en dieren. Oerbosch komt 
nog bijna alleen voor in enkele centrale streken 
van het Zuiden. Overigens is welhaast het go- 
heelo land in cultuur gebracht door do vroeger 
zoo veel dichtere bevolking. Langs do kustzoo- 
men van de Sjoeami tot de Mola, tor weers
zijden van de Moezöj-monding en benoorden 
Siromboe vindt men nog steeds op de grens 
van kust en daarachter gelegen moerassen de 
Casuarina muricata over lange uitgestrektheden 
evenals in de tijden van Rosenberg. Op meerdere 
plekken vindt men achter de kust strand weiden, 
die evenwel niet overal worden benut. De 
wildernissen van het binnenland bestaan voor 
het mccrendeel uit jonge bosschen, waar be
neden zich vooral varen vegetatie (speciaal 
tali*anu) zoomede lycopodium heeft ontwik
keld. Alang-alang komt voor, maar toch niet 
in die mate als wel is bescheven. Alleen hier 
en daar bevinden zich belangrijke complexen 
ervan. Glagah vergezelt vooral do rivieren 
en beekjes, waar ook cquisetum in kleinere 
exemplaren voorkomt. Het is de Melastoma, 
die den strijd met do alang-alang aanbindt, 
tevens de gelegenheid openende voor herbe- 
bossching. Kenmerkend is ook het onderstruik- 
gewas van toegala en wojowojo (alpinia on 
anomum). De groote en tamelijk over het ge- 
heele jaar verdeelde regenval verleent eene 
enorme vruchtbaarheid aan den bodom. Van 
de cultures is die van klapper en van note
nmuskaat van belang. De laatst e in hoofd zaak 
in de omgeving van Goenoeng Sitoli, do eerste 
daar en ook in Töhènèasi, bij de groote kam
pongs van de Zuid, op de Hinkko-eilanden, 
het daartegenover gelegen Lahoesa met het 
Lahömi-dal, en aan het Oostelijke strand op 
meerdere plekken.

Apen, wilde zwijnen, herten, kidjang, kantjil, 
moesang, stekelvarken en schubdier zijn met 
vleermuizen en muizen do voornaamste zoog
dieren. Ofschoon bij name bekend en zelfs uit 
godsdienstig oogpunt van eenig belang, komt 
de tijger (harim&ó) niet voor, evenmin de beer 
(bëroewi). De vormen van Nias komen in hoofd- 
zaak met die van Sumatra overeen. Insecten
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zijn in een aantal eigen soorten vertegenwoor
digd.

Bevolking, Hoewel omtrent de af
komst der Niassers nog veel onzekerheid bestaat 
en de mceningen der anthropologen omtrent de 
plaats, hun onder de Indonesische volken toe te 
wijzen, uitqenloopen (Junghuhn, de Sarasins, 
Kleiweg de 2*waan), is er grond voor het vermoe-

eon grover en plomper onderscheiden. Klei-
vrouwen

man -
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non bevond Kleiweg do Zwaan slechts te zijn 
164.73 c.M.; de Niassers beho.qren dus tot do 

, ' klcinsto volken van onze Oost. Do kleinste man 
was 135 c.M., de grootsto 171 c.M. lang. De 
lichaamslengte der Zuid-Niassers werd ietwat 
grootor bovondon dan die dor overige Niassers. 
Do handen en voeten dor Niassers zijn klein. Do 
gemiddelde relatieve armlengto (d.w.z. ten op- 
zichto der lichaamslengte en deze op 100 gesteld) 
bedroeg 44.48; do gemiddelde relatieve been- 
lengte 53.08. Als gemiddelde index cephalicus 
werd gevonden 80.72. Van 1297 Niassers vond 
Kleiweg de Zwaan 10.5 % met een hoofdwijzer 
kleiner dan 75; 44.5 % mot een index tusschen 
75 en 81; 32.35 % met een index tusschen 81 
en 87 en 12.66 % met een hoofdwijzer boven 87; 
verreweg de meeste Niassers zijn dus meso-, 
resp. brachy- en hyperbrachycephaal. Onder de 
Zuid-Niassers vond Kleiweg do Zwaan relatief 
meer dolicho- en mesocephalen, echter minder 
brachycephalen. Daarentegen waren onder 30 
Niasschc schedels, door hem onderzocht, 40 % 
dolichocephaal; 33.3 % mesocephaal en slechts 
26.7 % brachycephaai. Onder 100 totaliter be
kendo Niasscho schedels zijn 44 % dolicho
cephaal, 35 % mesocephaal en 21 % brachy
cephaai. In verband met dit hooge porcentago 
aan dolichocephale schedels herinnert Kleiweg 
de Zwaan aan het dolichocephale element, het
welk door Hagen en Sarasin voor het oorras van 
den Indiscben Archipel wordt gehouden; door 
Hagen met den naam van Oer- of Prac-Maleiers 
aangeduid, door Sarasin tot het Wedda-ras ge
rekend.

De meeste Niassers (88.56 %) werden meso- 
prosoop bevonden, slechts 6.95 % bleken cha- 
maeprosoop en 4.49 % loptoprosoop te zijn.

Op grond zijner metingen komt ook Kleiweg 
do Zwaan tot de overtuiging, dat de Niassers 
geen homogeen ras voorstellen, maar ontstaan 
zijn door kruising van verschillende elementen.

Wat hunne karaktereigenschappen aangaat, 
zijn do Niassers zorgeloos, vroolijk, kinderlijk, 
zij houden veel van feestvieren, gaan zich daarbij 
gaarne te buiten aan palmwijn, zij kunnen ech
ter langen tijd zeer sober leven, zij zijn welspre
kend, intelligent, ook geschikt voor handarbeid, 
echter lui en gemakzuchtig, nieuwsgierig, weinig 
dankbaar, onbetrouwbaar, lougcnachtig, bijge- 
loovig, hebzuchtig, jaloerse}), trolsch en hoog
moedig. Do Zuid-Niassers staan hooger in ont
wikkeling en beschaving dan do overige Nias
sers. Hunne vrouwen behandelen zij vaak ruw 
en hoogmoedig en als ondergeschikten, daaren- 
tegon zijn do Niassers tegenover hunno kinde
ren bijzonder toegevend.

De hoofd voeding dor Niassers is plantaardig: 
dierlijk voedsel wordt niet altijd en dan nog steeds 
als bijspijs gebruikt. Alleon op feesten wordt var- 
konsvleesch wel in grootero hooveolhedon ge
goten. Voor zoover niet rauw gebruikt, kookt, 
poft en roostert men het voedsel, dat aan de 
kust ook wel gebraden wordt; voorafgaande in- 
wikkoling in bladeren is bekend. Vuur maakte 
men mol een vuurboor of mot vuursteen on 
tonder. De zindelijkheid op het voedsel is plaat- 
selijlc zeer verschillend; het ongekookto vlccsch 
wordt zelfs wel in den modder van de kampong 
gelegd. In het Noorden eet men in den regel twee 
in het Zuiden driemaal daags. Ovor hot alge
meen, d.w.z. met uitzondering van do kust

stroken en do Zuid, moot do bevolking ondervoed 
worden genoemd, vooral in hot Noorden; zelfs 
kwam hongersnood con enkelo maal voor. Aan- 
gezion varkens en kippen haast alleen geslacht 
werden als offer, ook bij de feestelijke gelegen
heden, is er het eonc oogenblik overdaad, dan 
weer gebrek aan het benoodigde. Rijst speolt 
voorname rol; waar do verbouw voldoende is, 
heeft men er voor zes maanden on langer genoeg 
aan. Overigens is do oebi de voeding bij uit
nemendheid. Do klapper is in hot Zuiden een 
belangrijk voedingsproduct geweest, totdat men 
hem door den verkoop in de laatste jaren door 
geïmporteerde rijst van inferieure qualiteit kon 
vervangen. Vruchtboomen heeft men in het Zui
den vooral in grooten getale. Onder de opwek
kende middelen spelen tabak en sirih met pinang 
de hoofdrol.

Mot betrekking tot de kleeding valt alleen 
van de heidensche bevolking iets bijzonders op 
te merken: Christonen en Mohammedanen vol-

een

gen de overwalscho gebruiken. Voor den heiden 
is allo kleeding een lendengordel met buikban
den, waarin hij zijne messen kan steken. Een 
buisje zonder mouwen voltooide vroeger deze 
dracht, gelijk nog in centrale en Zuidelijke stre
ken het geval is. Do vrouw draagt con of meer 
korte rokjes, die in ouden tijd van voren sloten 
en daardoor te dier plaatse open waren. Nieu
were gebruiken hebben die openin g naar den 
kant gebracht; de rokjes zijn thans ook veel 
langer, reiken zelfs wel tot den voet. Ruwo weef
sels werden gemaakt, overigens gebruikte men 
boomschors, thans meor en meer door katoentjes 
vervangen. Een hoofddoek, die den kruin onbe
dekt liet, sloot voor de mannen de kleeding af. 
Hoeden van pandan bladeren zijn vooral in de 
Zuid bekend. Sandalen zijn in do Zuid bekend 
voor hot vi6schcn op de scherpe koraalkusten. 
Het hoofdhaar wordt op verschillende wijzen ge
fatsoeneerd ; afscheren, met uitzondering van 
een vlok haar, heeft plaats. Ook draagt men het 
lang, wat voor vrouwen algemeen is. Oksel- en 
schaamharen worden bij de mannen uitgetrok
ken. Bij den man wordt het rechter oor, bij do 
vrouw beide ooren doorboord. Besnijdenis dor 
mannen (incisie) heeft op tamolijk jeugdigen 
leeftijd plaats. Do tanden vijldo men vroeger af, 
als nieuw gebruik worden zij alleen bijgevijld; 
het zwart maken was ook algemeen. Tatoeage 
komt voor, maar alleen, onder invloed van de 
Batoo-eilandcn, algemeener in de Zuid en op Hi- 
nako. In liet Noorden komt zij zelden of nooit 
voor. Bad on strekt meor tot verfrissching dan tot 
reiniging; in het Zuiden alleen is het met do rei
niging voldoende gesteld. Talrijk is hot aantal 
dor sieraden, van soms grooto fraaiheid. Op fees
ten verschijnt men met zooveel mogclijk gouden 
sieraden. Boven vastgesteldo waarden is het 
laton vervaardigen daarvan volgens do goedo 
adat hot praorogatiof der hoofden. Goud speelt 
onder de sieraden do hoofdrol.

Als dagclijkschc uitrusting golden vroegor lans- 
en schild. In onrustigo stroken had men zo naast 
zich bij het werk on op do velden. De tooneming 

invloed bracht groote vorbetering.van onzen
Hoofd wapens waron de lans met_hot zwaard. 
Tal van vormen bestaan, vooral van do eerste, 
torwijl bij het laatste enkelo hoofdtypen kun- 

worden vastgcsteld, waarbij alleon hot hand
vat verschil oplovcrt. Do wapoasizijn deels
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don regel wildernissen waren, dio alleen voor 
feestelijke gelegenheden worden gereinigd.

Middelen van bestaan. Jacht wordt ge
maakt op apen, zwijnen, herten, lcidjangs, 
kantjils, stekelvarkens, kalongs, vogels, waaron
der vooral rijstvogeltjes. Voor do grootere dieren 
kent men vallen on valkuilen; apen omsingelt 

ook op de boomen, waar zij slapen: kapt

sieraad, deels hiervoor en voor aanval of ver
dediging. Een klein pinangmes, tevens dolk, 
voltooide de uitrusting. Het schild is van eigen- 
aardigen vorm, van boven en van beneden spits 
toeloopend, dan wel — het gfoote model —lang
werpig. Aanhangsels, bevestigd aan den zwaard- 
korf, moeten er toe bijdragon, den gebruiker van 
het zwaard te beveiligen, of meerdere zekerheid 
te geven aan zijne eigen actie. Do vorm van het 
gevest kan o. a. verband houden met het stre
ven, het wapeu groote snelheid te verleenen. 
Vuurwapens kwamen voor, zij het niet in bijzon
der grooten getale, vooral in hot Zuiden. 
Strijd buis en helm voltooiden de oorlogs- 
dracht-.

Woningen. Ofschoon de langwerpig vier
kante woningen van do Zuid en de ovale ver
blijven van het Noorden op het eerste gezicht 
belangrijk van elkaar afwijken, zijn zij toch door 

aan elkaar verbonden. Twee

men
in den nacht de omgeving leeg, zoodat de dieren 
den geisoleordcn boom niet meer kunnen ver- ' 
laten. Op varkens gaat men uit, in zwaren regen, 
alleen of met een enkelen gezel, ook in groepen, 
alsdan met honden en voorzien van netten. 
Vogels vangt men middels lijmstokken, netten 

strikken. Hot blaasroer is bekend. Sommige 
dieren worden geacht de bezitting of het ge
bruiksvoorwerp te zijn der bela of belada, een 
soort geeston; de waterdieren bv. behooren aan 
den watergod, en zijn diens kip, kam, haar
luizen enz.; op dergelijke dieren mag alleen ge
jaagd worden nadat offers aan de betrokken 
geesten zijn gebracht.

Do visscherij wordt beoefend in de rivieren, 
op de stranden en door de kustbevolking van 
Noordelijkcr streken ook op zee. Bedwelming, 
droog laten loopen van vischrijke plekken, af
dammen, visschen met fuiken, schep- en andere 
netten zijn do meest bekende methoden. Hen
gelen heeft vooral op zee plaats.

De diorenteelt betreft vee (varkens, enkele 
karbouwen en sapi’s), pluimgedierte (kip), huis
dieren (hond, kat) en rijdieren (meer en meer: 
het paard). De varkensfokkerij was en is nog een 
der belangrijkste bronnen van de Niassche wel
vaart. Vroeger ook onder de ruime huizen ge
teeld, is de cultuur door het verbod ter zake 
achteruitgegaan.

Do landbouw is weinig ontwikkeld. De voor
naamste gewassen welke geteeld worden, zijn: 
oebi (het hoofdgewas), klapper, pisang, genot- 
vruchten, sagoe, noterauskaat, rijst, op enkele 
natte, maar meest droge velden verbouwd, maïs, 
leguminosen, suikerriet, groenten,tapioca,kaladi.

Do scheepvaart was, behalve te Tohènè-asi 
en op de Hinako-eilanden, geen nationaal Niasch 
bedrijf. Kleine prauwen voorzagen in de be
hoeften van het verkeer aan do riviermonden.

>
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I ovorgangen nauw 
huistypen zijn in hoofdzaak te onderscheiden: 
a. het Zuidelijk, waar een voorzaal is, waar
achter de binnenzaal of vertrekken zich bevin
den ; b. het Noordelijk type, waar de zaal in het 
midden gelegen is en do bijzondere vertrekken 
ter zijde daarvan. In het Noorden zijn de hui
zen ovaalvormig met nagenoeg kegel vormig dak; 
hun lengteas is evenwijdig aan de dorpsstraat; 
in Z. Nias zijn do huizen langwerpig vierkant 
van vorm, met zadeldak; de lengteas staat dwars 
op de richting van de dorpsstraat. Alle woningen 
zijn op palen gebouwd, die hoogstens drie, als 
regel niet meer dan twee meter hoog zijn. Scho
ren dragen bij tot do stevigheid van den bouw. 
De bewerking van de onderdeden is soms supe
rieur; het fraaiste huis van Nias is dat van wijlen 
Saönigehó te BawÖmataloewo. Hot dak der wo
ningen van hoofden is hoog, hetgeen bijzonder 
de ventilatie bevordert, zoodat zij rookvrij zijn. 
Het huisraad was tot voor kort zeer eenvoudig, 
van hout, bamboe of aardewerk. In de Zuid 
vormen de woningen straten, in centrum on 
Noorden zijn de kampongs meer vereenigingen 
van enkele woningen om een pleintje. Plaveien 
van de kampong heeft plaats in het Zuiden 
en het centrum. Tusschen de huizenrijen of 
op het pleintje bevinden zich ook de talrijke 
gedenksteenon, die opgericht worden in verband 
met belangrijke feesten en den voorouderdienst. 
Exemplaren van groote schoonheid komen voor 
te BawÖmataloewo en te Hilisimaetanö. In hot 
plaveisel worden ook wel verschillende figuren 
gebeeldhouwd. In kampongs van beteekenis ko
men voor de bali (Zuid) of ösali (Noord), waarde 
kamponggoden kunnen gezegd worden hunne 
vcrcering te vinden. Keurige steenon trappen 
geven toegang tot vele der Zuidelijke kampongs. 
De badplaats is hier soms in steen gewerkt on 
verschaft overvloedig stroomend water. In de 
centrale streken vooral, werd voor den bouw der
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Grootere, gebouwd op nationale werven, of dio 
van een Chinees ter hoofd plaats, onderhield on 
de gemeenschap tusschen de kusten en eilanden, 
totdat de Kon. Pakotvaart Mij. in Juli 1907 haar 
vaart om het eiland begon en daarmede de be
langrijkste bijdrage tot do pacificatie van het 
land. leverde. Aangedaan worden thans: Tëlok- 
Dalëm, Hin&ko, Lahéwa en Gocnoeng Sitoli.

De oudste handelsbotrekkingen zijn wol in 
hoofdzaak die geweest, welke op den slavenhan
del berustten. Was eerst rijst het product, waar
tegen, naast slaven en olie, do Niasser trachtte 
zich te verworven wat hij noodig had van buiton 
af, sedert de coprahaudel geboren werd, ontwik
kelde zich deze tot tamelijken bloei. De uit voer 
in 1913 bedroeg: ruim 3 millioen K.G.. Notemus- 
kaat (jaarlijks 30 k 40 duizend K.G.) staat daar
naast mot den steeds sterk schommelenden pi- 
nanguitvoer. Do hoofd uit voer gaat, ten gevolge 

de betrekkingen der Chineescho opkoopers 
Pinang, nagenoeg geheel naar deze plaats. 

De invoer in 1913 bedroeg aan rijst: van do 
van Padang, 330.000

kampongs gezocht naar de meest ongenaakbare 
punten; anders in de Zuid, waar de drinkwater
voorziening do hoofdrol speelde. Door de groo
tere aaneengesloten heid in deze laatste streken 
was de veiligheid daar van zelf grooter. Vroeger 
bevonden zich de varkensstallen onderdo huizen, 
hetgeen sedert is verboden. Nu zijn in den regel 
deze stallen op een kleinon afstand van de wo
ningen opgericht. De zindelijkheid in de Zuid 
het niet zooveel te wensehen over: anders in 
het centrum ,en Noorden, waar de pleinen in

van
met

Straits, 2.200.000 K.G., 
K.G.
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Do nijverheid heeft niet veel te bcteckcnon 
vervaardiging van voorwerpen in het groot isniot 
bekend. Als nijverheid kent men: beeldhouwen, 
boomschorskloppen; hout- (ookbeeldon-)snijdon; 
metaalbewerking, met name bewerking van goud 
en ijzer; nettenbreion; oliebereiding; potten
bakken; rotan bewerking; scheepsbouw; touw- 
draaien; verven (van boomschorsmateriaal); 
vlechten; weven; zoutzieden. Alles is plaatse- 
lijko nijverheid, de producten dienen — behalve 
olie —, die wel uitgevoerd wordt —, alleen voor- 
binnenlandsch verbruik.

Tijdrekening. De Niasser rekent bij maan
den, maar do maand wordt vol getold J,ot 
30 dagen, die van volle maan af elk een 
eigen bonaming hebben. Het tijdsverloop tus- 
schen twee rijstoogsten geldt voor een jaar. In 
verband met het rekenen met maanmaanden, 
telt men bij nachten. Het geloof aan goede en 
kwade dagen is zeer algemeen; sommige dagen 
worden beheerscht door dieren dio schadelijk 
zijn voor landbouw en dierenteelt, en zijn dus 
voor handelingen in verband daarmede verboden.

Godsdienst. Voorouderdienst is in hoofd- 
zaak do godsdienst der Niassers. Alles, wat in 
de menschenwereld gebeurt, is het uitvloeisol 
van de regelingen dier schimmen, hen te bevre
digen en in rust te houden het doel van allo 
godsdienstige verrichtingen. Men onderscheido 
scherp de Zuid van het overige Nias, en wel op 
grond van de zoo zeer afwijkende voorstellingen 
van het ontstaan der wereld. Ter Zake is or wel
haast geen landschap, waar do voorstelling niet 
afwijkt van die, elders bestaande. Doen wij uit 
dio veelheid een greep, dan is volgens do Zuide
lijke voorstelling de gang van zaken ongeveer de 
volgondo geweest. Do ongonoemdo godheid was 
in nevel en duisternis verborgen; de nevel breekt 
en Samihara-Locwo wordt geboren. Deze schept 
„de wereld”, waaronder echter geenszins do 
aarde to verstaan. Nu breekt het gesteente (daö), 
Simaloelo Hösi is geboren. Dezo krijgt vier kin
deren: eerst Latocra danö, met eeno zuster als 
tweeling, dan Lowalani op gclijko wijze met 
eeno zuster. Van deze stammon eerst do hemclin- 
gon, later do monschon af. In hot Noorden ver
dicht zich do oernevol en uit dezen wordt ge
boren Toeha Sihai. Bij zijn dood gaat zijn adem 
over tot wind en deze word do oorsprong van 
Toeha Aölöa angi, dogeen die uit do verdichting 
van don wind is ontstaan. Bij den dood van dezon 
ontspruit uit zijn hart do wereldboom der Noord
en Centraal Niassers, de Tora^a, dio drie reeksen 
knoppen voortbrongt, welko hot aanzijn geven 
aan de góden van boven- en benedenwereld, 
do kwade geesten on den monsch. Do personen, 
genoemd in deze voorstellingen, oefenen geen 
doorgaandon invloed uit op hot Niasscho le
ven. Dit hangt geheel samen met do vereoring 
der voorouders on de bevrediging van kwado 
geesten. Rampen in hot algemeen zijn hot go- 
volg van toorn dor overledenen. Ziokton ont
staan, doordat do Joomöloowö, eonc afspiegeling 
van den levondon monsch, aan dezen is ontvoord 

overledenen of kwade geesten.Ook het slaan, 
trappen, spuwen van kwado geesten kan ziekto 
veroorzaken. Is dio locmöloewö geroofd, dan is 
het het werk 
zorgen, hetgeen mot behulp van zgn. adoo adoe 
befrelo geschiedt. Is do locmöloewö door do boozo 
geesten of de góden verorberd dan staat do

dood van den patiënt vast. Voor do vereoring der 
voorouders maakt men van dezen beeldjes, dio 
in do grootc zaal van het huis worden geplaatst. 
In het Zuiden is het offeren middels befrelö tot 
een minimum beporkt, in het Noorden daaren
tegen zijn de woningen soms van onder tot boven 
volgepropt met adoe. Priesters heeft 
verschillende functies. Die voor ziekten zijn het 
meest bekend. In de Zuid heeft men er, dio op
treden bij de burgorschapsfcesten, en die, wat 
het godsdienstige gedeelte betreft, voornamelijk 
of geheel worden geleid door vrouwen van den 
stand der hoofden.

Feesten en vermaken. Do Niassers houden 
zeer veel van feestvieren, zoodat het aan
tal feesten legio is; sommige, zooals bij het be
planten der rijstvolden, bij den oogst, bij huis
houw, bij geboorte, besnijdonis, naamgeving, ver
loving enz. wordon in den familiekring gevierd, 
aan andere, zooals bij bruiloften, sterfgevallen, 
doodenfeesten, enz. nemon alle bewoners van 
het dorp, soms ook van naburigo verwante dor
pen deel. Bijzondere vermelding verdienen de 
feesten , waarbij door een hoofd of aanzienlijk 
persoon de baloegoe-titel, een soort adellijk 
praedicaat, alleen in N. Nias bekond, wordt aan
genomen. Dezo feesten, owasa genoemd, behoo- 
ren tot de kostbaarste; soms worden er 200 en 
meer zwijnon bij geslacht. Do fcestgever laat 
zich daarbij in het dorp ronddragen in een houten 
troonzetel, aan do voorzijde waarvan een my
thische dierenkop of een afgodsbeeld met men- 
schclijk gezicht is bevestigd (zie 0. M. Pleyto 
Indonesian Art. PI. XXV no. 3). Vroeger worden 
in N. Nias by deze feesten ook een of meer kop
pen gesneld; het koppensnellen behoort echter 
thans, behalvo in hot Zuidelijk deel des eilands, 
tot hot vorledene.

Het voornaamsto doel van do verschillendo 
feesten is steeds do maaltijd, bestaando uit 
varkensvleesch, ryst on palmwijn; aan dezen 
drank gaat men zich vooral in N. Nias te buiten, 
zoodat do feesten daar dikwijls ware bacchana- 
liën zijn. Overigens wordt het programma ge
vuld door muziek, zang en dans. Men kent 
krijgsdansen, uitgevoerd door oen groot aantal 
geheel ten strijd o toegeruste mannen, dio in 
tweo kolonnes, aangevoord door voorvechters, 
elkander naderen; spiegelgevechten van man 
tegen man, eerst met lans en schild, eindelijk met 
uitgotrokkon zwaard en schild; den gewonen 
dans der mannon (rnolaja), steeds vergezeld 
van zang, onderscheiden in: den slangendans, 
waarbij een groot aantal mannen en knapen, 
elkaar bij do hand vasthoudende maar geen ge
sloten kring vormende, zich langzaam over hot 
dorpsplein voortbewegen; on don kringdans, 
ook wol binnenshuis uitgovoerd, waarbij men 
een gesloton kring vormt. Do dans der vrouwen 
(manari) wordt gowoonlijk door twee uitge
voerd; olk houdt daarbij mot uitgobreido armen 
do einden van eon om don hals goslagon slen
dang vast, terwijl zij heen on woor schrijdondo 
sierlijke handbewegingen maken. Het door eon 
gong begeleide gezang bij dezon dans wordt 
door andere in hurkondo houding zittondo 
vrouwen aangehovon.

Behalve do gongs — soms tot een gong-orkest 
vorconigd — zijn de voornaamsto muziekin- 
stumenton: cylindrischo, aan één of boido zijden 
met geito- karbouwe- of lcguannlfcuid bespannen
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van den eenmaal in hot gebied govestigden stam 
(don regeerenden stam), maar dit gezag werd, 
daar het zich ook over do immigranten uit- 
strokte, territoriaal. Do Niasscr denkt zich zijne 
voorouders uit zijn bovenwereld to zijn neergo- 
daald op aarde, op verschillende, allo in do Zui
delijke streken gelegen, plekken. Op enkele dier 
plokken vindt men do zgn. börö n’adu, beelden 

dien stamvader. Zevenjaarlijkscho feesten 
daarbij hebben hier en daar plaats. De stamboo- 
mon vertoonen zooveel punten van afwijking, 
dat het vooralsnog niet doenlijk is, daarop con
clusies te baseeren. Conflicten tusschen de land
schappen leidden öf tot openlijken strijd, óf tot 
een reeks van wraakoefeningen in don vorm van 
koppensnellen. Het onderhouden van vijande- 
lijko gezindheid werd, met het oog op do be
hoefte aan koppon, zelfs wel eens gewenscht ge
acht, liefst met veraf gelegen landschappen. Zul
ke oorlogen hebben geleid tot ontvolking van 
heelo landstreken, zooals die van do Aramö, 
eenmaal dichter bevolkt dan do Zuid. Hoofden 
bepaalden wel op hun sterfbed, hoeveel koppen 
zij verlangden voor hun doodenfoest en deeldon 
mede, welke landstreken moesten worden beoor
loogd. Do vredo werd gesloten door bemidde
laars. De hoogste rechtsgemeenschap is thans do 
dorpsbond (ori in het N., ororoesa in het Z.), 
bestaande uit eenigo dorpen van gemeenschap
pelijke afstamming uit don regeeronden stam. 
Bij het sluiten van zulk een verbond worden 
vroeger do algomeone beginselen voor de samen
leving geregeld: do regeering, de rijstmaat, de 
relatieve waarde van goud, varkens on varkens- 
vleesch, de rentestand aard, do straffen op over
tredingen en misdrijven. Do dorpsbonden vor
men thans in do administratieve indeeling do 
districten; de districtshoofden zijn dus do ori- 
hoofden. Daaronder volgt het dorp of dorps- 
staatjo (banoea), dat in Z. Nias het meest zelf
standig is gcbloven; ten slotte de familie. Do 
waardigheid van familiehoofd gaat gewoon lijk 
over op don oudsten zoon, die daartoe den laat- 
sten ademtocht zijns vaders opvangt; hij heeft 
een zeker gezag over zijn jongere broeders met 
hun zonen en do gezinnen daarvan, die zooveel 
mogelijk hetzelfde huis bewonen. De’familio- 
hoofden vormen do oudsten van het dorp; do 
oudste familie in het dorp levert hot dorpshoofd. 
Voor het nemen van belangrijke besluiten heb
ben volksvergaderingen plaats, waar allo man
nelijke inwoners, mits gehuwd zijnde, hot recht 
hebben hun stem uit te brengen. De waardig
heid van stamhoofd (districts- of dorpsbond- 
hoofd) is in den regel verbonden aan het oudsto 
dorp in den bond. In N. Nias hebben de verschil
lende hoofden weinig gezag. In Z. Nias wordt het 
dorp despotisch bestuurd door zg. adellijken, 
waarvan er in een groot dorp soms 15 zijn; 
onder hen is oen do voornaamsto.

Zoowel in N. als in Z. Nias onderscheidt 
drie standen: do hoofden (adellijken in Z. 
Nias), do vrijen en de slaven, die buiten het rapat- 
gebied nog schijnen voor te komen. Behalve in 
het zg. rapatgebied, een smalle, omstreeks 1(5 K. Al. 
lange kuststrook ten N. en ten Z. van Goenoong Si- 
toli, waar Gouvernementsrechtspraak volgons 
hot Sumatrarcgloment plaats heeft, is de in- 
heemsche rechtspraak op Nias in stand gelaten, 
in het N. heeft het Gouvernement zich ook mot 
deze rechtspraak ingelaten om verbeteringen in

trommen van verschillende grootte; een soort 
hout-klavier, gowoonlijk bestaande uit 8 plankjes 
die met 2 houten hamertjes bespeeld worden; 
een bamboe-citer, bamboe- en rieten fluiten, 
de neusfluit en de mondtrom.

Huwelijks- en erfrecht. In het N. en de 
centrale streken hecrscht oxogamie, die den 
goheolen stam omvat, in hot Zuiden waar
schijnlijk eleutherogamie; het huwelijk is eon 
koophuwelrjk met vaak hoogen bruidschat, die 
veelal het trouwen lang tegenhoudt en dus de 
zedelijkheid niet in de- hand werkt Tengevolge 
van de betaling van den bruidschat wordt de 
vrouw eigendom van den man, en een onderdeel 
van den boedel; vandaar leviraatshuwelijk. De 
afstamming is vadcrrechtclijk. In het Zuiden 
vooral treft men overblijfselen van moederrech- 
telijkc instellingen aan, zooals het tijdelijk gaan 
inwonen van den jongen man bij do ouders van 
zijne aanstaande. De huwelijksgebruiken ver
schillen plaatselijk zeer, zoodat in een kort be
stek geen algemeene beschrijving kan worden 
gegevon. Vermelding verdient het zg. „openlijke 
weenen” der bruid, dat eenige weken vóór het 
huwelijk begint en iederen avond plaats heeft. 
Voor elk der verwanten, beginnende met haar 
moeder, stort zij beurtelings haar hart uit in 
geween en ’t aanheffen van een klaagzang. Erf
recht hebben alleen de zoons, van wie de oudste 
gewoonlijk een dubbel deel krijgt; echter gaan 
in den regel op de vrouwen de vrouwenkleede- 
ren, ook wel de sieraden en kippen over.

Begrafenis, graven. In de Zuid en in de 
centrale Zuidelijke streken werden de doo- 
den op stellingen bijgezet in kisten. In Noordo- 
lijker streken had begraven plaats. In vele dier 
Noordelijke streken werden dan na de ontbin
ding van de weeke deelen de beenderen opge
graven en gewasschen. De schedel werd bijgezet, 
op plaatselijk verschillende wijze, onder daar
voor aan gebrachte steenen vóór do huizen, dan 
wel in een houten bak bij de voorouderbeelden. 
De schedel diende dan wel als medium. In de 
Zuid deed men, wanneer het gestorven hoofden 
betrof, de dooden „weer opstaan”, door middel 
van de te dien einde gesnelde koppen. Do dood
kist werd menigmaal van te voren vervaardigd 
tijdens het leven van hem, die er gebruik van 
zou maken. De graven doen donken aan kleine 
verblijven, gelijk dat op zoo vele plaatsen in 
den archipel nog het geval is. Vier dagen na den 
dood werd den doode het verblijf in het gebied 
der levenden ontzegd (op zinnebeeldige wijze 
te kennen gegeven, dat do band tusschen do 
ziel des overledenen on de achtergeblevenen is 
doorgesneden). De belangrijkste feesten von
den plaats bij gelegenheid van het grooto doo- 
denfeest, dat werd gehouden, zoodra 
de vereischte koppen on over middelen om zulk 
een feest te geven beschikte. Do begraafplaatsen 
waren in de nabijheid van de kampongs, in de 
Zuid aan een der toegangswegen er heen.

Maatschappelijke inrichting; "bestuur; recht
spraak. Oorspronkelijk was de bevolking ver- 

ƒ deeld in een aantal stammen, die ieder een 
eigen grondgebied hadden, en berustte ook 
het bestuur op genealogischen grondslag. In 
later tijd echter vestigden zich ook lieden van an- 

*s' f deren staxn in hot gebied van vreemde stammen,
... .. . ( maar in groepen : zij bleven in afzonderlijke dor- 
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te voeren; in liet Z. is zij nog in hoofdzaak in 
handen der hoofden, ondor wie corruptie niot 
zeldzaam schijnt. Omtrent de oude inheemscho 
rechtspraak hot volgende: De rechtspraak be
rustte deels op hot klachtdelict, deels op de on- 
middellijke zorg der hoofden, wanneer instellin
gen waren geschaad, van welker behoorlijk voort
bestaan do voorspoed der gemeenschap af
hankelijk was. Overspel behoorde tot do laat
ste, diefstal tot do eerste groep. Naast getui
genverklaringen on aanwijzingen, die op zich- 
zelve afdoende konden zijn, kon de beslissing 
afhankelijk worden gestold van divinatio en 
godsoordeel. Onbekende daders werden ver- , 
vloekt. Do eed vorderde iets materieels: aardo 
on hemel, dan wol de standaardmaten en ge
wichten bovenbedoeld; ook bij voorouderbeel- 
den in do kampongs of op de bergen werden eedon 
afgelegd. Doodvonnissen werden op tal van wij
zen voltrokkon. Do straffen waren overigens boo
ten, waarvoor de veroordeelden —eventueel met 
vrouw on kinderen — aansprakolijk waren. Bij 
wanbetaling kon pandolingschap of slavernij hot 
gevolg zijn. Voor do verschillende vergrijpen be
stonden bepaalde straffen.Men kende onderscheid 
tusschen moord en doodslag, blijkens de verschil
lende strafschuldighcid. Aansprakelijkheid, bij 
voorbedachten rade, strekte zich in enkele ge
vallen uit tot de familie van don betrokkone. 
Eigenrichting was binnen do landschappen vol
gens do zuivere adat uitgesloten, bestond slechts 
ten aanzien van andere landschappen, waar
mede men op niot al to besten voet was.

G eschiodenis. Indien de Bagdadscho 
schrijver Soleiman met Al-ncyan (Edrisi spreekt 
van Al-beyan) Nias bedoelt, dan was dit om
streeks 850 eeno „dépendance” van een dor 
grootere eilanden. Volgons het handschrift van 
Kasjid oed Dïn (A. D. 1310) wordt Darband 
Nias genoemd eeno onderhoorigheid van Java 
en met dit Java is dan Java minor d.w.z Su- 
matra bedoeld. Van die oude bronnen meldt 
nog, de „Adjaib al-Hind” (de Wonderen van 
Indië), dat van het eiland „cl-Neyan”, op hon
derd „parasangen” golegen van „Fansour” 
(Baros), de bewoners waren: „anthropophagi”; 
hot onderscheid tusschen gcelkopor en goud 
was dien Jiodon nog niot duidelijk geworden: 
zij verkozen zelfs hot corsto boven het laatsto. 
Lang vóór do Nederlanders in 1069 onder David 
Davidson met het jacht Lantsmeor eeno reis 
om het eiland maakten, hadden do Maloiors on 
Atjèhers reeds met Nias levendige betrekkingen 
aangekoopt, en zij bleven die voortdurend onder
houden. Deze Maloiors on Atjèhers bewerkten in 
den loop der eeuwen het vorval van do heidonscho 
instellingen op hot eiland. Hot was gespuis, dat 
zijn geluk kwam beproeven aan deze stranden, 
volk, dalais opkooporsvan producten, maarvoor
namelijk van slavon, aan den kost kwam. Om 
zich staande te houden en zich to vrijwaren voor 
wraakneming, dio het onvermijdelijk gevolg 
zou geweest zijn van hun optreden, vermaag- 
schapton zij zich met Niassche hoofden. Onder 
liet Nederlandsch bestuur zijn zij in vasto 
kampongs verzameld en voor een deol land
bouwers geworden. Wat do Atjèhers betreft, 
zij hielden zich bozig met roof van menschen en 
goederen on hadden vele hoofden dermato in 
knn macht, dat ieder jaar prauwen den cijns 
gingen ophalen; eono kolonie aan do rivier

Moezöj diendo tot stapelplaats voor do slaven, 
die voor Troemon on Atjèh waron bestemd. 
In 1839 hcoft eeno oxpeditio dio Atjèhers ge
deeltelijk verdrevon on hunno macht aanzien
lijk geknot on in 1851 is tot tegengang van den 
menschenhandel het verblijf aan Atjèhers elders 
dan op Goonoong Sitoli ontzegd.

Evenmin als do aanraking met deze Suma- 
tranen den Niassors tot heil geweest is, hebben 
zij baat gevonden bij do kennismaking met do 
Ohineezen, die in de buurt van Goenoeng Sitoli 
hunno tenton opsloegen.

De betrekkingen tusschen Nias en de Hollan
ders dateeren van het reeds hier boven genoemd 
jaar 1669, toen door het „Barosso opperhooft, 
den onder coopman” Simon Fra^ois Backen, 
minstens één contract op Nias werd gesloten,

' en wel mot de hoofden van het landschap La- 
raga (Rarago genoemd), dat in 1693 werd ver
nieuwd on toen gevolgd door contracten mot 
een zestal andere landschappen. In 1755 had 
eeno vernieuwing van contracten plaats. Tëlok 
dalem was in 1693 geheel aan de Comp. afge
staan en er werd eene bezetting gelegd, die 2 
jaar later weer vertrok, omdat de post niet 
genoeg opleverde. Tijdens het tusschenbestuur 
hobbon do Engelschen, in 1810, contracten ge
sloten, waarbij do slavenhandel verboden werd, 
on in 1825, toen Commissarissen alle Engelsche 
vestigingen overnamen, hernieuwden de Nias 
sers deze overeenkomsten met het Nederlandsche 
Gouvernement: o. a. strekkende tot afschaffing 
van den slavenhandel on tevens inhoudendo, 
dat onder zekere bepalingen door het Gouv. 
menschen konden ingelost worden on als schul
denaars medegenomen om, na eenige jaren bij 
hunno principalen gediend to hebben, to wordon 
vrij verklaard. Op Nias konden dus door bet 
Gouv. slaven worden opgokocht, om hon als 
koeli’s eenige jaren voor hun losgeld te laten 
dienen, ondor toekenning van zeker loon. Het 
bestuur to Padang legde daartoe registors aan; 
in do eerste jaren werden verscheidene honder- 
don slavon daar aangovoord, later steeg het 
aantal tot 3000, nooit is echtor een van hen, na 
do vrijheid erlangd to hebben, naar Nias terug
gekeerd. Door dezon aan voer van werkkrachten 
kon mon later nakomen do belofte, bij publi
catie van 25 Oct. 1833 aan do bevolking van 
Sumatra’s Westkust gedaan, dat mon, om haar 
van den last dor transportdiensten te ontheffen, 
vreemdelingen zou doen overkómen. Ondor 
een anderen vorm word do handelwijze der 
Compagnie, dio haro slavon van Nias haaldo en 
naar Padang bracht, thans herhaald. In het 
jaar 1825, na do ovemoming van do Engelschen, 
wordon postlioudors aangestold, maar hot jaar 
daarna weder teruggeroepon, zoodat hot oiland 
toon wedor geheel aan zichzelf was ovorgelaton. 
Do dofinitiovo bozotting van Goonoong Sitoli 
dateert van 1840. Afwisselend wordon to La- 
rago, Tölok-Dalëm on op Hinako posten ge
vestigd. In 1846 word de luit. Donlobon, tijdens 
oon topografisclio ox>noming bij do Lagoendi- 
baai, door honderdon gewapendo Niassors achter
volgd on genoodzaakt do baai to verlaten, 
ton govolgo waarvan in 1847 eeno expeditie 
uittrok, dio con kampong verbranddo. Eeno 
oxpeditio tegon hot dorp Orahili, medo in Z.- 
Nias, dat in 1855 zich togon hot Gouv. vor- 
zotto, word eorst toruggedrongon, ^aar slaagdo

♦



s

30 NIAS.!
} poescho bestuursambtenaren omvat vior ondcraf- 

deolingon, van do Oost-, de Noord-, do West- en 
do Zuidkust, mot standplaatsen: Goenoeng Sitoli, 
tovons zetel van den Assistent-Resident, afdco- 
lingsclief, Lahewa, Lölöwü^oo en later Lahagoe, 
Telok Dalam. Van de onderafdeelingchefs is er 
één controleur,do anderen zijn civielgozaghebbor. 
Do bevolking bedroeg ult° 1914 ruim 136.000 zie
len. Terwijl de Hin&ko-eilanden een afzonderlijk 
district vormen, waaronder ook het er tegenover 
gelegen Ziromboe behoort, ressorteeren do overige 
eilanden allo onder een der landschappen op 
het hoofdeiland.

er in, na bekomen versterking, de weerspannigen 
te tuchtigen. In 1856 word aan de baai van 
Lagoendi oene redoute opgeworpon, dio na do 
aardbeving van 1861 ontruimd en niet weder 
betrokken is; in de jaren 1856 en 1857 heeft 
Zuid Nias onder het beheer van den kapt. 
Heyligers, die de sterkte te Lagoendi aanlegdo, 
een zeer rustigen tijd beleefd; na zijn vertrek 
werd do toestand weder als van ouds en bleek, 
dat de onderwerping der oproerige kampongs 
niet verkregen en het doel der nederzetting 
dus niet bereikt was. Het was in 1857, dat het 
geheele eiland door het Ned. Gouvernement 
werd in bezit genomen; verboden werd toen sla- 

te maken of daarin handel te drijven, op 
eigen gezag oorlog te voeren en recht te spreken 
over leven en dood en van Gouvernementswege 
werd de verzekering gegeven, dat rust en vrede 
zouden worden gehandhaafd en hulp en be
scherming verleend aan allen, zonder onder
scheid van rang of stand. Intusschen bleef 
voorshands deze goheelo regeling een doodo 
letter. In 1863 was een expeditie naar Z. Nias 
noodzakelijk om den slavenhandel te beletten; 
vergeefs werd eene landing beproefd, maar 
met eene grootere macht slaagde men er daarna 
in, eenige kampongs eene bestraffing toe te 
dienen, een uitslag die voldoende werd geacht, 
daar eene duurzame vestiging in de Zuid niet 
in de bedoeling lag.

Bij Ind. Stb. 1864 No. 104 werden Nias en 
de daarom liggende eilanden verklaard te be- 
hooren tot het Gouv. Sum. Westkust. Reeds 
van den tijd dat Raffles het gezag voerde op do 
Westkust van Sumatra, was Goenoeng Sitoli 
de standplaats van een posthouder ,vooral tot 
tegengang van den slavenhandel, door Atjèhers 
en Maleiers gedreven. In 1866 werd er een waar
nemend civiel gezaghebber aangesteld, in 
1867 een controleur derde en in 1870 een con
troleur tweede klasse. In 1908 werd Goenoeng 
Sitoli de standplaats van een Assistent-Resi- 
dent, aan wien thans vier bestuursambtenaren 
zijn toegevoegd. Nias vormt tegenwoordig 
eene afdeeling der residentie Tapanoeli; hot 
geheelo eiland is onder daadwerkelijk Neder- 
landsch gezag gebracht. Het keerpunt in de 
geschiedenis was de overval op 29 Januari 
1908 van den toenmaligen Controleur van Nias 
in het boven-Soesoewadal door de bevolking, 
die hem den doortocht wilde beletten. Dio 
doortocht werd toen geforceerd, hetgeen don 
Niassers op enkele gesneuvelden kwam te staan. 
Overeenkomstig door dezen ambtenaar gedane 
voorstellen en onder zijne leiding werd toon, 
onder dekking van eene militaire macht, het 
binnenland van Zuid-Nias bezocht. Voorstellen 
tot eene definitieve regeling van het bestuur 
waren daarvan het uitvloeisel.

De Rheinische Missions-Gesellschaft heeft 
sedert 1866 op Nias hare zendingsposten. Door 
de zendelingen wordt veel ten goede gewerkt. 
Zij zijn thans wederom in Zuid-Nias geves
tigd, dat zy in 1886 hadden moeten verlaten, 
maar waar hun succes niet zoo groot is als in 
het Noorden van het land.

.
Literatuur: P. A. Jaubert. Géograx>hie d’Edrisi, 
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zeden op Nias (Rijn. Z. 1898); Dez., Das Kopf- 
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. Dén Haag. 1906; H. Lagemann. Ein 
Heldonsang der Niasser. Tijdschr. Bat. Gen. deel 
XLVIII 1906; Th, 0. Rappard. Verslag eoner reis 
per „Condor” etc. Kon. Ned. Aard. Gen. 1906; 
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Ind. Arcli
Bestuur. Het eiland was oudtijds verdeeld 

in ongeveer 50 landschappen met eene merk
waardige staatsinrichting, welke hierboven on
der Bevolking nader werd beschreven. De 
tegenwoordigo verdeeling in ressorten van Euro-
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log. Reichsmus. Band VIII, Heft 3 en 4. Leiden 
1907; Dr. E. B. Kielslra, Beschavingswerk in 
jndië. Onze Eeuw. Sopt. 1907; E. Friess. Nias- 
sisclio Gesango Allgem. Miss. Zeitschr. Sopt. 1907; 
ld. Das „Koppensnellen”, auf Nias. Allgem. 
Miss. Zeitschr. Febr. 1908; Th. C. Rappard. Het 
eiland Nias en zijne bewoners. Bijdr. T. L. V. 
.1909; H. W. Fischer, Catalogus van ’s Rijks 
Ethn. Mus. Leiden, deel .IV, Do eilanden om 
Sumatra, Leiden 1909; ' v. Vollenhovon,_ Het 
Adatrecht van N.-I. Afj. IV (1911) blz. 245;.

S^Ad at recht bundels, Gegevens over Nias (1908—
^1911), Deel X blz. 30o/Beschrijving adatrecht 

tnl; Christenen op Nias,' 1914, Deel XII, blz. 
263; II. Douvillé. Les foraminifères do 1’ïlcdo Nias, 
Samml. des Gooi. Reichsmus. in Leiden Band 
VIII, Heft 5, 1912; L. L. W. E. van der Veen. 
Bijdrage tot do geologie van Nias, a. b. Band IX, 
Heft. 3, 1913; Dr. J. P. Kleiweg do Zwaan, Die 
Inscl Nias bei Sumatra, 1913, 1914, 3 dln.; E. E... 
W. Gs. Schröder, Nias, 1917, 2 dln.

NIASCH. De taal, die gesproken wordt door 
do bewoners van Nias on de Batoe-cilanden. 
Men onderscheidt twee hoofddialecton, het 
Noordelijke en het Zuidelijke, waarvan het eersto 
het meest bekend is. Schoon het Niasch als 
Maleisch-Polynesisehe taal met do talen van 
Sumatra verwant is, onderscheidt het zich van 
deze zeer opmerkelijk, zoowel phonetisch, als 
ten opzichte van de spraakkunst en den woor
denschat. Tot de eigenaardigheden van het 
klankstelsel belmoren de volgende verschijn
selen. Alle sluitende medeklinkers, met inbegrip 
der neusklanken, zijn weggevallen, zoodat de 
taal uiterlijk overeenkomst heeft met hot Mala- 
gasi, en nog meer met het Samoaansch en andere 
Polynesische talen. Verder is op te merken, dat 
de k zoowel aan ’t begin als in ’t midden der 
woorden meestal wordt uitgestooton; b. v. 
Icayu, hout, wordt eu (Holl. spelling eoe); 
i k a n, visch, i’ a; k a k i, voet, a h e. Wordt 
do oorspronkelijke k voorafgegaan door eene, 
meestal uit n ontstane ng, dan gaat ng + k in g 
over, zoodat de vroegere aanwezigheid der k 
voor don dag komt. Dus gaat het bezittelijk 
voornaamwoordelijk aanhechtsel n g k u, van 
mij, over in gu; ba g a h o (d. i. ba -f- n, geni
tief-partikel, + kaki), aan den voet. In enkele 
samenstellingen is zelfs do oorspronkelijke k 
gespaard gebleven, wanneer het eersto lid oor
spronkelijk door een medeklinker gesloten was; 
dus t e t o-—kahe naast tetc—a h e, boven
zijde van den voet, wreef; m o 1 a w a—k u 1 i, 
golitteekend (waarin k u 1 i = Mal. Pol. k u 1 i t). 
Niet alleen ngk, ook ngg gaat in g over; dus 
P i n g g a n, schotel, wordt f i g a. Over ’t alge
meen bewerkt eene n do verzachting oenor vol
gende scherpe letter, zoodat n + t overgaat in 
d; n + s in z; n -f- / in w; verder is op te merken 
dat n -f- b wordt mb; n -f- eene uit lingualo d 
of dj ontstane r of d wordt ndr. B. v. ad ul o, ei; 
vgl. Owdjavaansch h a n t ë 1 ü, Ngadjoe-Da- 
jaksch tan te lo h; baru ha d o u, regen
mantel, oig. mantel bij regen, uit badju ba 
n -1- teu; bezittel, voornw. aanhechtsel da, van 
ons, uit n -j- la; n T u h a, van don Hoer, wordt 
D u h a; ba z.i n g a, aan don kant, uit 
ba n -|- singa; i r a-a 1 a w e, (do) vrouw 
(nominatief), n d r a-a 1 a w e, van do vrouw, 
i ra-ono„ kind, mensch; genitief: n d ra

men d r u a, tweemaal; vgl. Jav.

p i V d o; md ölu, driemaal; tanö Wada 
’t land van Padang, uit tanö -f n -f Fada; 
g h ö n-D r a w a, tot den Maleier (Javaan), 
voor D a w a (uit D j a w a). Met de lettors 
l, m, n en oorspronkelijke r wordt de voorafgaan
de nasaal geassimileerd, zoodat ll, mm, nn, rr, 
ontstaan moet, in plaats waarvan men geschre
ven vindt eene onkclo l, m, n, en r; b. v. o n o 
m a o, ’t kind van do kat, uit 
b a g i 1 a o s i, do keel van ’t dwerghert, uit 
b a g i n-1 aosijghö Razo, aan den Radja, 
uit g h ö-n Razo. Hetzelfde geldt van de h; 
ba h a y a , in ’t hok. Van den bovengegeven 
regel wijkt af do behandeling van de praefixen 
mang, ang en pang, daar de wijzigingen dio de 
beginletters van stammen ondergaan, wanneer 
zij door dezo prefixen voorafgegaan worden, 
feitelijk dezelfde zijn als in ’t Maleisch, Ja- 
vaansch, enz. Dus gaan de beginletters t en d 
in n over, / (ouder p) in m enz. Eigenlijk is deze 
uitzondering slechts schijnbaar, want de wij
zigingen, waarvan hier sprake is, behooren tot 
een ver verleden tijdperk, toen andere klank
wetten heerschten; ze zijn afkomstig uit de 
grondtaal en zijn daarom algemeen Maleisch- 
Polynesisch. Eene werkelijke uitzondering op 
den regel aangaande de k is dat ettelijke woorden 
do k behouden of daarvoor g hebben; verreweg 
de meesten er van zijn blijkbaar in betrekkelijk 
laten tijd overgenomen; zooals k e f e, duit, 
kepen g; cenigc woorden zijn klanknaboot
singen en vallen als zoodanig buiten de gewone 
regels; b. v. k 5 k ö-k ö k ö, gemor. Soms 
treedt eene h in de plaats van eene uitgevallen k, 
b. v. in a h e, voet, Maleisch kaki. Eene 
andere eigenaardigheid van het Niasch klank
stelsel is het verloren gaan der p, die vervangen 
is door /. Do lottor van de lo v. d. Tuuksche 
klankwet of gutturale triller, die zich in het Ma
leisch en Bataksch als r, in do Philippijnsche 
talen als g vertoont, is in ’t Niasch spoorloos ver
dwenen, evenals in ’t Javaansch b. v. o m o, 
huis, Maleisch r u m a li, Jav u m a h; do, 
bloed, Oudjav. r a h (uit r a ’ a h), Tagal.d u g o, 
Maleisch d a r a h. Bijzondere vermelding ver
dient do gutturale spirant gh (in de spelling der 
zendelingen ch), uitgesproken als de Hollandscho 
g. In den regel beantwoordt de gh zoowel aan 
eene r als eene d in ’t Maleisch, wanneer het 
Bataksch on Ibanag daarvoor eene g vertoonen; 
b. v. a g h i, jongere broeder of zuster, Mal. 
a d i q, Oudjav. a r i, maar Bat. a n g g i, 
Iban. a g i t. — Voor een ouderen Pëpëtklank 
heeft het Niasch soms o, doch meer gewoon 
ö (achteraan in do keel uitgesproken) b. v. ö p a, 
vier, Bulusch ö p a t; ö n ö, zes, uit ë n ë m. 
De o neemt dikwijls de plaats in van eono oudoro 
a of wisselt hiermede af, zonder dat een vaste 
regel te ontdokken is; b. v. o n o , kind, mensch, 
uit a n a k; o m o, huis, Mal rumah; de 
prefixen m ang en p a n g (benevens do ge
wijzigde vormen or van) hebben nu eens a, dan 
weer o; dus m ang a, eten, Jav. mangan; 
m a ra u n u, vermoorden, Mal. mambunuh, 
naast m o m b a 1 i’ ö, omkoeren, Mal. m a ra
il a 1 i k k a n; 
d r o n g o, hot hooren;
Maleisch hoort men do uitspraak m ö n g, 
p ë n g. Aangaande de spraakkunstige vormon 
is in ’t algemeen op te merken, dat hot Niasch 
van do oude afleidingselementen mpg een groot

on on-mao;

f a n g i t Ö, zwartsel; f o n- 
trouwens ook in ’t

o n o;

t
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n Niassischo Grammatik, Moers 1892 (nieuwe 
uitgavo onder don titel Niassisclie Sprachlehro, 
’s-Gravenhago 1913); Dez., Deütsch—Niassischo 
Wörterbuch, Moors 1892; Dez., Kleine Niassi
scho Chrestomathie (Bijdr. IC. Inst. V, 7,1892); 
Dez., Holowo Zinengo nisocra Locka, Elberfeld.

NIBOENG (mal.). Zio ONCOSPERMA.
NIBOENG MÉRAH (mal. amb.). Zie PINAN- 

GA TERNATENSIS.
NICOLAIA, fam. Zingiberaceae. Kruidachtigo 

planten, waarvan een aantal soorten op Java 
vooral in hot Westen en in do bergstreken voor
komen. In hot Soond. meest Hondjè genoemd 
in verschillende samenstellingen. Van verschil
lende soorten worden do vruchten, soms ook do 
bloemen, gegeten. Van N. hemisphaerica. (soend. 
Hondjè leuweung) zijn de hooge stengels een 
goede grondstof voor sterk papier. N. speciosa 
(jav. Këtjombrang) groeit in het wild in het 
bergland, doch wordt in de lage landen door do 
bovolking gekweekt op do woonerven. De bast 
van den stengel schijnt als vlechtmateriaal te 
worden gebruikt. Do bladeren worden gekookt 
als zure groente bij de rijst gegeten. De bloem
knoppen (soend. Tjombrang) of de open bloe
men (soend. Rombèh) zijn een surrogaat voor 
tamarinde. Ook de vruchten worden voor dat 
doel gebruikt of geconfijt gegeten.

NICOTIANA TABACUM L. fam. Solanaceae. 
Zio TABAK.

NIEMANN (GEORGE KAREL). Geb. te Mid
delburg in 1823. Hij studeerde te Amsterdam 
aan het Athenaeum Illustro on beoefende er met 
voorliefde het Arabisch en Hebreeuwsch. Daar
na wijdde hij zich als student aan het Lulhersch 
Seminarie aldaar aan de theologie, waarin hij te 
Leiden het candidaats-cxamen aflegde. In den 
laatsten tijd van zijn verblijf te Amsterdam be
gon hij zich ook bezig te houden met Indone
sische studiën, voornamelijk met de Maleischo 
taal, waarbij hij aanvankelijk de leiding genoot 
van Prof. P. J. Veth. In 1848 werd hij na het 
vertrek van Dr. B. F. Matthes naar Indië als 
diens opvolger benoemd tot Sub-director aan 
het Zendelinghuis van het Nederland scho 
Zendelinggenootschap te Rotterdam, welke be
trekking later eenigermate gewijzigd werd, 
met verandering van zijn titel in dien van Lector 
in de Maleischo en Javaanschc talen en de Land
en volkenkunde van Ned.-Indië aan dezelfde in-

aantal bezit, in scherpe tegenstelling tot do 
talen van Oostelijk Indonesië, van Molanosiö 
en Polynesië. Zoo bezit het do jirefixen a = 
Oudjav. on Mak. a; mo, beantwoordende aan 
Mal. bër en samenvallende met Oudj. ma; te’ = 
Mal. ter, Dairisch ter, Tobasch tar; fa (/o,/e) = 
Bat. pa, en deels to vergelijken met Madoereesch, 
Makassaarsch pa; fe = Mal. pér; mang- (mong-) 
en fang- (fong-) = Oudjav. mang- en pang-, 
Mal. mang-, (meng-), pang- (pëng-); het infix urn; 
prefix soms infix mu, dat soms dezelfde waardo 
heeft als mo, b. v. in muhomb o, vliegen, 

zullen of willen aanduidende, en dan

.

soms een
te vergelijken met futurumprefix mu in ’t Bisa- 
ya; a (uit ka) = ka in ’t Jav., ha in het Tobasch; 
het passief voorvoegsel ni = Bat. ni. Als ver- 
baalaanhechtsels komen voor t = Bat., Jav. 
enz. »';’ö = Mal. kan, Jav. akèn, Tob. hon (uit 
kén), Dair. ken; als naamwoorden vormende 
aanhechtsels ö (niet te verwarren met ’<5) = Tob. 
on, Dair, én; a (uit an)= an in de verwante 
talen. Bij aanhechtting van suffixen komt hot 
meermalen voor, dat tusschen het thans gang
bare stamwoord en het suffix een medeklinker 
is ingeschoven. In de eersto plaats kunnen deze 
ingeschoven medeklinkers de verloren sluiters 
zijn, bijv. in aurifa, lovensmiddol, van auri, 
leven, O Jav. mahurip; tanömö, wat te planten 
is, van tanö, Jav t-anëm, enz. Maar door allerlei 
oorzaken kan of zulk een medeklinker ontbre
ken, of voorkomen, waar het woord oorspron
kelijk niet of op een anderen medeklinker ein
digde (als bijv in mangataüfi, vreezen voor van 
ataü = 0. J. atakid, bang). Eenigc te vermelden 
.spraakkunstige bijzonderheden zijn: transitieve 
werkwoorden worden vervoegd, als de nadruk 
niet op het subject valt, zelfs als liet voorwerp 
•onbepaald is kan er vervoeging plaats hebben. 
In hot zuidelijke dialect komt in het Futurum- 
■conjunctief eeno volledige vervoeging van allo 
werkwoorden voor. Do genitief partikel is n, die 

•de bovengeschetste veranderingen in den vol
genden klank kan teweegbrengen; b. v. b a z i n- 
g a n’o m o D u h a, aan den kant van ’t huis 
•van Tuha. Ditzelfde n duidt het (grammatisch) 
onderwerp aan, wanneer de wkw.-vorm vooraf
gaat en hierop nadruk valt; b. v. s o n’o n o 
m-B uruti, er was (waren) een kind (kinderen) 
van een B.; n o m o f a n ö m-B uruti, es 
ging die B. (de partikel no duidt het verleden 
aan), i t a b a m-b a g i 1 a o s i, hij sneed do 
hals van ’t dwerghert af. Do accusatief en in
strumentaal worden gekenmerkt door do afwe
zigheid van n. De taal bevat weinig ontleeningen 
uit het Sanskrit die van ouden tijd dagteekenen, 
doch daaronder enkele zeer opmerkelijke, als 
ana’a, goud, Skr. kanaka; am-bala, bedde- 
deken, Skr. k a m b a 1 a. De Niassers bezitten 
dichterlijke liederen en proza-vertellingen, waar
van ettelijke door de zendelingen uit den mond 
des volks zijn opgeteekend en uitgegeven.

Literatuur : Short Notice eoncerning 
island of Pulo Nias (met woordenlijst; Malay. 
Miscel!. II, no. 8; 1822); Nieuwenhuisen en Von 
Rosen berg, Verslag omtrent het eiland Nias en 
deszelfs bewoners (Verh. Bat. Gen. XXX, 1863); 
Sundermann, Die Niassischo Spraehe (T. B. G. 
XXVIII, 1885); Dez., Niassischo Erzahlungen 
T. B. G. XXXI, 1888); Thomas on Taylpr 
Weber, Niasch—Maleiseh—Nederlandsch Woor- 

. den boek, Ba'. 1887; Sundermann, Kurzgefassto
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richting. Als zoodanig bleef hij daar werkzaam 
tot 1873, in welk jaar hij, met den titel van 
Hoogleeraar, aan do Indische Instelling te Delft 
werd verbonden, om onderwijs te geven in do 
land- en volkenkunde van Ned.-Indië en do 
Makassaarsche en Boeginoesclie talen. Hij doceer
de er ook gedurende eenige jaren de etlïnographio 
van Ned.-Indië en de Boogineesche taal 
officieren

!L i
t

:
aan

het Indische leger, gedeta
cheerd bij do Hoogore Krijgsschool te ’s Graven- 
hage. De Leidsche Rijks-universiteit benoem- 
do hem in 1895 honoris causa tot Doctor in 
do Taal- en Letterkunde' van den Indischcn 
archipel. Den 13den Juni 1898 vierde hij zijne 
25jarige ambtsvervulling aan de Indische In
stelling. In hetzelfde jaar ontving hij op zijn 
verzoek, op grond van zijn hoogen leeftijd, een 
eervol ontslag uit zijn ambt. Hij overleed in 
Nov. 1905; zio over hem Prof. Poonscn, in Bijdr. 
Kon. Inst. v. d. T. L. & V. v. N.-I. 7e volgr. 
deel V, bl. 7. b
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Zijn o voornaamste geschriften zijn: „Inleiding 
tot de kennis van don Islam, ook mot betrok- 
king tot den Indischcn archipel”, Rotterdam 

^1861. — „Bijdragen tot do kennis van do Alfoor- 
sche taal in de Minahasa”, uitgegeven door heb 
Bestuur van liet Ncd. Zendelinggenootschap. 
Eersto stuk, Rotterdam 1866. Het geschrift be
staat uit de Proeve eener Grammatica van hot 
Toomboeloescho dialect en eenige teksten daarin. 
Do bouwstoffen voor dezo grammatica zijn door 
wijlen den zondeling N. P. Wilkon geleverd en 
door Niemann omgewerkt; do Alfoerscho tek
sten zijn uitgegeven in den vorm, waarin zij 
door Wilken zijn gezonden. Aanvankelijk was 
het do bedoeling in een tweede stuk een glossa
rium bij te voegen, doch door omstandigheden 
is dit achterwege gebleven. — ^Bloemlezing 
uit Maleisclio geschriften”, uitgegeven dóór het 
Kon. Instituut voor de taal- land- on volken
kunde van N.-I. In twee stukken, ’s Grav. 1871, 
Bedort herhaaldelijk heruitgegeven. „Geschie
denis van Tanette”, Boegineesche tekst met 
aanteekeningen, uitgegeven door bovengenoemd 
Instituut, als feestgave ter gelegenheid van het 
zesde internat, congres der Oriëntalisten to 
Leiden, ’s Grav. 1883.

Van een aantal opstollen in vorschillende tijd
schriften vermelden wij hier slechts deze, allo 
verschenen in het Tijdsehr. van het Kon. Insti
tuut: „Mededeelingen omtrent de letterkunde 
dor Bat aks”, IIo Volgr. I, bl. 245; „Do Latowa, 
IVe Reeks, VIII, bl. 198; „Do Boegineezen en Ma- 
kassaren, linguïstische en ethnologischo studiën”, 
Ve Reeks, IV, bl. 74 en 266; „Bijdrage tot do 
kennis der verhouding van het Tjam tot do talen 
van Indonesië” Ve Reeks, VI, bl. 27; „Etkno- 
graphischo mededeelingen omtrent de Tjams on 
eenigo andere volksstammon van Achter-Indiö”, 
Vlo Reeks, I, bl. 329. In do eorste uitgave van 
dezo Encyclopaedio beworkte Niemann do ar
tikels „Alfocrcn” en „Bataks”.

NIEUW-GUINEA. Oostclijko bezitting van 
Nederland in den Maleischen archipel, bevatten
de mot omliggende eilanden hot onder dienzelf
den naam of als T a n a h Papoea bekendo 
Westelijk gedoolto van het oiland, dat zich 
uitstrokt tusschen 0° I 9/ Z.B. en 10° 43' Z.B. en

die don naam „Nucva Guinea” aan een gedeelte 
van do Noordkust van het eiland schonk (1545). 
Deze naam word al spoedig overgenomen op do 
kaarten en later vorlatijnscht als „Nova Guinea”. 
Hot is duidelijk dat, toen Ortiz het land met 
don bewuston naam doopte, hij aan een „ouder 
Guinea” dacht; hot is al 
do Papoea’s waren, die hem door hun donkoro 
huidskleur en gekroesde haren aan Afrika horin- 
nerden. Vandaar ook hedon nog do naam „Aus- 
traal-negers”.

Do rechtstreeksche bemoeiing van Nederland 
met deze bezitting was onbeduidend. In 1828 
werd een etablissement opgericht te Lobo in do 
Tritonbaai aan de Zuidkust, maar acht jaren 
later werd dat opgeheven; sedert bestond do 
eenigo aanraking met do bevolking door reizen, 
ondernomen door ambtenaren met oorlogssche
pen, tot het vertoonen der vlag en de plaatsing 
van wapenborden op vorschillende punten. '

In December 1892 werd aan do Zuidkust te 
Sëlërike (naam, die op de nieuwere kaarten 
niet meer voorkomt, de bedoelde kampong heet 
dan ook Sarirë) een posthouder met 10 pra- 
djoerits geplaatst. Dezo konden het niet uithouden 
on gingon in Januari 1893 reeds weder terug (Zie 
ook SELËRIKË). Van 1898 af werd een proef 
genomen met de invoering van geregeld be
stuur door de plaatsing van twee controleurs, 
een voor do Noord- en oen voor de West- en 
Zuidkust.

In 1901 wordon Zuid- en West- Nieuw-Guinea 
van elkander gescheiden, doch beide deolen 
blevon een afdeoling vormen van de residentie 
Ternato. In 1902 werd Zuid-Niouw-Guinea 
verheven tot oon zelfstandige assistent-residen- 
tie. In 1911 ging West-Nieuw-Guinea admini
stratief over van do residontio Ternate naar het 
gewest Amboina, terwijl eindelijk in 1912 do 
zelfstandige assistont-rosidentio Zuid-Nieuw- 
Guinea weder word opgelioven en eveneens on
der Amboina gebracht werd.

Thans is Nieuw-Guinea dus verdeeld in drie

duidelijk dat hetoven

afdeelingen, t. w.:
a. Noord-Nieuw-Guinea, ressorteerende onder 

do residentie Ternate en Onderhoorigheden, be- 
staando uit het Noordelijk gedeelte ten Oosten 
van Tandjoeng Seleo (do uiterste Westpunt 
van don Vogelkop) mot omliggende eilandon 
w. o. hot deel der Radja Ampat groep, bestaande 
uit: Waigéoo, Salawati en Batanta met om- 
liggondo eilandjes. Aan het hoofd staat eon 
assistent-residont; do bostuurshoofdplaats is 
Manoekwari (zio aldaar en DORÉ).

b. West-Niouw-Guinea, ressorteerende onder 
do residontio Amboina, gelogen langs do Zuid
kust van af Tandjoeng Scleo in hot Westen tot 
Kaap Steenboom in het Oosten. Aan hot hoofd 
staat eon assistont-resident, geplaatst to Fak-Fak 
(zio aldaar).

c. Zuid-Niouw-Guinea,oveneons rossortoorondo 
onder de residontio Amboina, gologon ten Ooston 
van Kaap Steen boom. Aan het hoofd staat eon 
assistent-residont, gevestigd to Mëraukë (zio 
aldaar).

Uit den aard der zaak zijn do afdeelings- 
grenzon in hot binnenland niet aangegevou.

Dank zij vorschillondo expedities, door Genoot- 
en door do militaire

130° 55' on J50° 52'5 O.L., door do Torrcs-straat 
Niouw-Holland’s Noordkust is gescheiden,van

ten Westen door de iMoluk.sche Zeo en ten Noor
den en Oosten door den Stillen Oceaan wordt 
bespeeld.

Don 24on Aug. 1828 werd het Westelijk deel 
van het eiland door ons in bezit genomen van 
den 141un meridiaan op do Zuidkust af tot aan 
de Kaap do Goedo Hoop op de Noordkust, om 
bij besluit van 30 Juni 1848 tot gelijke lengte 
aan deze kust to worden uitgebreid; behoudens 
do rechten van den Sultan van Tidoro op onkelo 
districten, zich. in hoofdzaak bepalondo tot do 
moer Westelijk gelegen streken. Do Oostgrens 
van lint Nederlandsch gebied wordt thans ge
vormd vanaf do Noordkust door don 141on 
lengtegraad tot de Flyriviec; dezo wordt ge
volgd tot don meridiaan van do monding der 
Bonsbach-rivier of Torasi op de Zuidkust en 
ten slotte langs dezen meridiaan (141° 1' 48" 
O.L.) tot do Zuidkust. Globaal berekend komen 
48,6%
Duitsch en 23,1 % voor hot Engclsch gebied.

Het was do Spanjaard Ynigo Ortiz do Retes,

schappen uitgezonden 
exploratie-detachomenten, dio jaren lang in 
Niouw-Guinoa workton, bezitten» wy thans

het Nederlandsch, 28,3°/o voor hotvoor
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; valdaar), Kapauor met do hoofdplaats Fak- 
Fak (zie aldaar), Patimooni, Baham, Mohr, 
Sëbakor on Bintooni. Op do Noordkust liggen 
o. m. do kampongs: Kokas, Sekar, Roembati 
on Patipi; op do Zuidkust: Fak-Fak en Skroo. 
Op alle plaatsen wordt handel gedreven. Do 
Radja’s werden door den Sultan als zoodanig 
benoemd, maar zoowel hun gezag als dat van 
Tidoro was gering. In 1905 stond do Sultan 
van Tidoro zijno rechten op Nieuw-Guinea aan 
bet Gouvernement af. Corammers en Boegineezen 
verblijven hier langoren tijd voor den ruilhandel 
in bosch- en zeeproducten on door hun invloed 
hebben velen den Mohammedaanschen godsdienst 
aangenomen

Bij do Noordkust van het schiereiland Bombë- 
rai ligt Poeloo Ogar, bij de Zuidwestkust liggen de 
eilanden: P. Pandjang, P Sëmai en P. Karas.

III. De Zuidkust,, van Kaap Van den Bosch 
tot aan de Engelsche grens. Alleen in het Westen 
zijn eenige kleine baaien, waaronder die van 
Argoeni en Kiroeroo (Etnabaai) de diepste zijn; 
overigens is do kust vrij regelmatig met betrek
kelijk weinig eilanden, o. m. P. Namatoto (zïo 
aldaar) en P. Aidoema, resp. ten Westen en ten 
Oosten van do Tritonbaai, het Frederik Hendrik- 
of Dolak-eiland (zie aldaar) on P. Komoran (zie 
aldaar).

Ten Zuiden van do Etnabaai strekken do uit- 
loopers van het Oharles Louis Gebergte zich tot 
aan de kust uit. Naar het Oosten gaat dat ge
bergte over in het in algemeono richting West- 
Oost verloopende Centrale Gebergte, waarin 
de hoogste toppen van Ned. Indië liggen en waar
van het Westelijk gedeelte „Nassau Gebergto” 
genoemd wordt. Ten Zuiden van het Centralo 
Geb. strekt zich een groote, -boschrijke, aan do 
kust moerassige vlakte uit. Verscheideno 
rivieren voeren het water af on staan in haar 
benedenloop door belangrijke delta-vorming 
met elkaar in verbinding. Zoo kan men binnen
door varen van do Dojuussirivier in het Oosten 
tot de Torpedobootrivier in hot Westen en 
waarschijnlijk nog verder.

De grootere rivieren zijn voor stoomers met 12 
voet diepgang in beneden- en een deel van don 
middenloop bevaarbaar, de kleinere voor stoom- 
6loepon en prauwen. De Digool (zie aldaar) is do 
grootste rivier; eert liaror bronrivioren, do 
Oewimmerah, ontspringt op het Sterrengebergte 
(het meest OosteJijke deel van het Centrale Ge
bergte), waar waarschijnlijk ook do Keizerin 
Augusta rivier haar oorsprong heeft. Do andere 
bronrivier, do Oewamba, ontspringt op hot Juii- 
anagebergto. Naar het Noorden gaando zijn 
vorder do belangrijkste rivieren: do Eilanden
en Lorentz-rivier. Ten Zuiden van do Digool 
verheft zich con Jaag heuvelland, verloopende 
in West-OosteJijke richting; ten Zuiden van dat 
heuvelland is een groote moerasvlakto, 
do Boelaka, Bian, Obad (ten onrechto wel 
Kocmbö genaamd), Mörauke- en Torassi- of 
Bonsbach-rivieren het water af voeren.

het Centrale Gebergto worden 
bewoond door d wergstammon, vreesachtig doch 
vreedzaam van aard; zij hebben vaste 
plaatsen.

Het gedeelte tussclien Etna- en Flamingo-baai 
is slechts langs do rivieren en dan nog dun be
volkt met half-nomaden, vreesachtig en onbe
trouwbaar. Tusschen de Eilandenrivier en de

van dit gebied voldoende algemeene gegevens; 
de laatst uitgegeven kaarten laten zien, dat 
menig „wit vak” in den Iaatsten tijd verdwo
nen is. (Zie do kaart govoegd bij do „Mededee- 
lingen van hot Encyclopaedisch Bureau, afl. 
XI.). Bovendien is bij het Top. Bureau te 
Batavia wederom eeno nieuwe kaart in bewer
king.

Door do bewoners der aangrenzende gewesten 
worden de inboorlingen van Nieuw-Guinea al
gemeen Papoea’s genoemd. Niettemin kenmer
ken zij zich door vele verschillen in uitwendig 

' voorkomen, zeden en gewoonten, en vooral in 
de taal, zoodat in verband met do verhouding 
tot Tidore en de ligging de volgende verdeeling is 
aangenomen, welke dus niet do staatkundige is.

I. Het gebied der Kalana Fat of Vier Radja's. 
Dit omvat de in het Noordwesten gelegen eilan
den Waigéoe, Salawati en Misoöl of Bantan Me, 
met tal van kleinere eilanden en een deel der 
Noordwestkust van het vasteland. Volgens do 
overlevering is Waigéoe de plaats van afkomst 
en zijn Salawati en Misoöl van daaruit bevolkt ; 
op het laatste eiland nog in tweeën gesplitst, 
nl. Waigama aan de Noordwestkust en Misoöl 
aan de Zuidoostkust. Het bestuur wordt uitge
oefend door Hoofden met den titel van Kalana

'■ *\\
■

.

■

I

j,
i :

fi-
of Radja, die vroeger door den Sultan, sedert 
1905 door het Gouvernement worden aangesteld 
en worden bijgestaan door eenige mindere 
hoofden met Tidoreesche titels." Do strandbe
woners hebben in den regel geen eigen type, 
"tengevolge van vermenging met Cerammcrs, Ma- 
kassaren, Boegineezen of Tidoreezen, en velen 
hunner zijn tot den Islam overgegaan; de oor
spronkelijke bevolking woont in het gebergte. 
Handelaren van Tem at e gaan gewoonlijk naar 
Waigéoe en de Noordkust van Salawati, terwijl 
de Zuidkust van dit eiland en Misoöl tot het 
drijven van handel meer van Ceram uit worden 
bezocht. Voor zoover dit op grooton afstand 
van de hoofdplaats bereikbaar is, wordt langs 
de kusten het gezag van den Sultan wel erkend.

II. De Qolf van Maccluer en aangrenzende 
streken. Aan de Westkust vormt de zee tusschen 
2° 15' en 2° 40' Z.B. over een lengte van -b 2 gra
den een diepen inham, welke Golf van Maccluer 
heet, naar diens opnemingen in 1791. Deze golf 
was echter in 1662 of 1663 reeds ontdekt door 
Vinck. Ten -Noorden van deze golf is het land 
laag en moerassig, aan de kust geheel onbe
woond, met eenige geheel onafhankelijke stam
men over het binnenland verspreid. Dit gedeelto 
van Nieuw-Guinea wordt om zijn eigenaardigen 
vorm gewoonlijk „Vogelkop” genaamd.' Rum- 
phius en Valcntyn noemden dit schiereiland, 
resp. in 1684 en 1726: „sergile”, Witsen in 
1705: „scrgille”. Langen tijd kon men dozen 
naam niet thuis brengen. Aangenomen mag 
echter worden, dat het woord van Portugeeschcn 
oorsprong is en „bergketen” beteekent.. Door 
een landengte, waarop het Masikéri-gebergte, 
is het met overig Nieuw-Guinea verbonden. 
Naar het Noordoosten gaando wordt hot terrein 
geleidelijk hooger, ten slotte bergachtig, om 
zijn hoogste punt te vinden in den G. Lina. Aan 
do Zuidkust van de Maccluergolf is het terrein 
bergachtig; hier liggen vlak aan zee kalkrotsen, 
die een paar honderd voet hoog zijn en steil 
afloop en. Men is hier op het schiereiland Bom- 
bërai met jta rad ja landschappen: Onin (zie

Ij
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Digool Wonen aan do z/g. Casuarinonkust én aan V/Daalonïon Rouffaor-rivior, hot wato/af van do 
do daar mondcndo riviertjes en kreekon vrij Noordzijdo van hot Oontralo-goborgte. Voorbjj^-/' f'j
talrijko woesto stammon. Langs do Digoel on hare hot lago land, waardoor deze stroomt on dat
bron- en zij-rivieren worden vrij vcol nederzet- schaars bevolkt is, wordt de eorsto nederzetting,
tingon aangetroffon. Do Zuidkust ton Ooston Apauwar, aan hot strand gevonden op ongoveer * /:A \ .
van Komoran is vrij sterk bevolkt. Do kustbe- 138° O. L., van waaruit van West naar Oost ■ .. r ' 'f
woners zijn koppensnollors en hebben als snel- verschillondo landschappon, zooals: Takar,
gebied hot binnenland en middonloop der Digoel, Marcingi, Bonggo en Nimboran, tot de Hum-, ’
terwijl zij voor dit doel ook nog wol cens uitstap- boldtbaai op elkaar volgen; zijnde do laatsto 
jes maken naar hot Engelscho Papua Torritory. tovons do conigo grootoro inham aan dit deel dor
Aan do kust begint zich oenigo ruilhandel te kust, die ovor het geheel gonomon slechts ge-,
ontwikkelen, zoodat te Mëraukë, do hoofd plaats ringo strandvlakten heeft, daar het terrein zich
van Zuid-Nieuw-Guinea, uitvoer van copra plaats spoedig verheft om binnenwaarts in de vrij • 7

hoogo toppen van het Gauttier-goborgte over te 
gaan. Tal van rivieren vooron hier het water 
naar do kust af. Do voornaamste zijn: de Apau-' '

Co* nC e ts. Cê -:<•* e-vSr t- «’
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heeft. ... ^ . :IV. De Oeelvinkbaai met daartoe behoorende 
eilanden. Over een breedte van ongoveer 00 en 
een diepte van ruim 40 mijlen dringt aan do 
Noordkust do zeo binnenwaarts on vormt de 
baai, welko algemeen Geelvinkbaai wordt go- 
heeten, naar den naam van het vaartuig, waarop 
Woyland haar in 1705 doorkruiste. Nabij haren 
ingang door grootero als do Schouton-eilanden 
on Japèn beschut, liggen in die baai bovendien 
tal van kleinere eilanden, mccrendoels bewoond, 
zooals P. Roembërpon, Meos Waar, P. Hoon, de 
Haarlem-eilanden, de Moor- of der Schellingh- 
oilanden, Abóré of Koeroedoo on andere.

Gohcol in het Noordwesten van do baai ligt 
Manoekwari (zie aldaar), do hoofdplaats van do 
afdoeling Noord-Niouw-Guinea, terwijl aan do 
kusten velo nederzettingen wordon aangetroffen 
en bovendien in het omringendo gebergte nage
noeg overal afzonderlijke Papoea-stammon ver
blijf houden. Onder do bewoners zijn het talrijkst 
die, welke men gowoonlijk Noemforon (zie 
NOEMFOR) noemt en verspreid zijn ovor do 
Schouton-eilanden, do Noordkust van Japèn, 
de eilanden Noemfor en Roon en een deel der 
West- en Noordkust van den vasten wal; de 
Zuidwestkust der baai wordt ingenomen door 
do landschappen Wandamèn on Jaocr, do Oost
kust door het landschap Waropèn. Do beide 
kusten der Geelvinkbaai loveren een groot vor- 
schil op; do Westkust vertoont een hoog goborgte, 
meestal steil in zeo afdalende, met kleine rivieren 
on weinig of geen strand; do Oostkust is ovor 
oen groote uitgestrektheid niets dan lago, 
aangospoelde grond, met groote stroomen, die 
voor kleine prauwen tamelijk ver bovaarbaar 
zijn, in het Noorden door breedo zandplaton 
begrensd. In het Zuidoosten loopt do vlakto 
door tot hot Weyland-gobergto, welk goborgte 
oono voortzetting heeft in een berglandschap, 
dat zich in Noordelijke richting uitstrokt en aan 
het Oostelijk uiteinde dor Geelvinkbaai de 
kust nadert. In hoovorro dit geborgto saraon- 
hangt met het ten Ooston daarvan liggondo Van 
Rees-gebergte, is nog niet bokond. De voornaam
ste rivieren aan deze zijdo dor baai zijn: do 
Wanggar, Legarè, Siriwo, Waronai, Wapoga 
on Boraiwaro.

Het gezag van Sultan on Hoofdon in do 
landschappen om do Geelvinkbaai is niet noe
menswaard. De Utrechtscho Zond. Vereen, werkt

- .
war, Tor, Biri, Sermowai on do Tami, welke <•-
laatste, door middel van een zijrivier, het water . 
afvoert van het Sentani-meer (zie aldaar).

Niet alleen dat do bevolking dezer stroken 
veel verschilt van do Westelijko Papoea’s, maar 
zelfs dio der ton Noorden daarvan gelegen eilan
den Koomamba, Jamna, e. a., uit den aard der 
zaak allen zeevarendon, strokten hunne tochten 
nooit tot do Geelvinkbaai uit. Hoofden zijn er 
niet on van een Sultanaat Tidoro hebbon do
inboorlingen geon begrip.

Do oppervlakte van het Ned. gedeelte be
draagt ^ 380.000 K.M.2 Het geheele eiland is 
ongeveer24 maal zoo groot als Nederland; voor . - 
hot bevolkingscijfer ontbreken voldoende gogo-/; , (/. 
vens.

Tot do voornaamsto voortbrengselen bohooren: / 
copra, masoi, muskaatnoten, damar, vogelhui- - 
don, haaien vinnen, tripang, schildpad en schel
pen, van don kant dor Papoea’s hot liefst inge- 
ruild legon lijnwaden, kralon, snuisterijen en 
vooral ijzer. Handelaren van Ternato laten op • . " y,'~/"
moerdero plaatson vaak o^Jkoopors achter, dio f ..... ’
vroogor, vóórdat door hot Gouvt. een schietvorbodƒ.1 ?

'

r\ r. ■

was uitgevaardigd tevons belast waren met het r') ^ 
schioton van vogels, en als deze niet willokourigi' ^' 
togonover do bevolking optreden, wordt hun7 
nimmer overlast aangedaan. Sedert 1891 doetv .... f’',-* .
do Koninklijko Palcotvaart Mij. verschillende"' ^^ 
plaatson van Niouw-Guinoa (Ned. gedeelte)aan; 
bedroeg hot aantal aanvankelijk 9, thans is dit 
reeds tot 16 geklommen, t. w. op de W. en 
N. kust: Kaimana, Fak Fak, Kokas, Sorong,
Saonèk, Manokwari (Doroh), Roon, Soroei 
(Japèn), Wooibaai (Japèn), Wakdé, Domta, 
Hollandia(Humboldtsbaai), Pom(Japèn), Bosnik 
(Schouton-eik), Mapia on op do Zuidkust: •
Méraukü. Zcndolingon van do Utrccktscho Zen- ^//yi /■ 
ding-voreoniging zijn gevestigd langs do kusten- 
der Goolvinkbaai, ook op Japón, langs do Noord- ' 
kust te Hollandia, in do MacCluor-golf on de .
ICatholioke Missio hooft or oon statio to Mëraukë; C&- ^ 
hot getal bekoorden bloof tot heden echtor go- 
ring. Zio verder, ook voor literatuur, hot ar- , 
tikol PAPOEA’S.

NIGELLA SATIVA L. fam. Bantmculaceae. , ■ t .
ICruidachtigo plant, inheomsch in Zuid-Europa,// i' -■ 
in Britsch-Indië gekweekt, waar do zaden als • y ■■■
geneesmiddel on spocorij worden gobruikt. Zo 
komen als djintan hitarn (mal.), of djintën-7>’ <
irëng (jav.) in don inlandsokon modicijnhandol / : -y ’• ■ ^_

als middel togon buikziokton. r ' f O ■
NIGOEI-MEREN. Gologon in N.W.-Niouw- 

Guinoa, in do nabijlieid_van do .Noordkust van yy'f. r- 4 ^ _
C' /a . y c- ( ' M

bv-, ’

'■ i'.*-

hier mot suceos.
V. De Noordkust, van Kaap d'Urville tot aan 

de Duilsche grens. Aan deze kaap valt de grootste 
rivier Niouw-Guinoa, do Mamböramo of 
Rochusson-rivior, in zeo. Deze rivier (zie aldaar) 
breekt door het Van Roosgob. on voort langs 

. hare bronrivioren, do Idenburg-, V. d. Willigen-,
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NIRI (MAL., JAV., soend.). Zio OARAPA MO- 
LUCCENSIS.

NISAM. Eon tot do onderafdoeling Lhöfr Sou- 
mawè van do afdooling Noordkust van Atjèk 
bohoorond landschap mot 2430 goregistrcordo 
mannen (uit0. 191ö), onder don oelèëbalang 
T. Boedjang, wiens korte verklaring dd. 7 Moi 
1914 is goedgekeurd en bokrachtigd bij Gouv.ts 
besluit van 8 Dcc. d. a. v. In het W. bepaalt do 
Kroeëng Boengkaïh do grens met Sa wang; in hot 
O. do Koeala Geukocëh dio mot Tjoonda. N.—Z. 
reikt het landschap in langgorekten vorm, van 
Straat Malaka tot aan het Gajöland. Dicht langs 
do kust wordt hot O.—W. gekruist door do 
Atjèhtrambaan on don grooton colonnoweg 
LhófrSoumawc—Bireuën, gaande rniddon door 
een sawahstreek met tal van gampöng’s. Dat 
eawahgebied wordt naar hot Z. begrensd door 
oen heuvelreeks, die O.—W. door het landschap 
breekt. Daar achter ligt op do grens mot 
Tjoonda een uitgestrokt moeras: do Paja 
Toetöng, waardoorheen do Kroeëng Nisam, in 
haar bovenloop Kroeëng Peundajan goheeten, 
en do uit Tjoenda komondo Kroeëng Boolöh 
hun bed zoeken, om vereenigd als grensrivier 
van Nisam en Tjoenda daaruit te voorschijn te 
komen on via bovongonoemdo Koeala peukoeëh, 
beneden do keudè van dion naam, in zoo to 
vlooien. Aan do Kr. Nisam boven do Paja 
Toetöng ligt nog een welvarende, met gampöngs 
on sawahs bedekte vlakte, dio het oigonlijko 
landschap Nisam vormt.

Do bevolking leeft van rijstbouw op van rogon 
afhankelijko sawahs on van vischvangst, verder 
van pinang- on pepercultuur en van de inza- 
moling van boschprodueton. Zio: Bijdragen 
t/d T. L. on V. v. N. I. Deel 55 (1903), bl. 
142.

den z. g. Vogelkop, op ongeveer 26 K. M. ton 
Zuidon van Warpaperi on op eono hoogte van 
ongeveer 1000M. Dezo meren zijn grootondeols 
met riet bedekt; volgens do opgaven van do 
inboorlingen zouden zij zeer diop zijn on hot 
brongebied vormen van do Kasirivior, dio onge
veer 60 K. M. ten Oosten van Warpaperi in zee 
valt.

NIJAGA. Zio MUZIEK on MUZIEKINSTRU
MENTEN.

NIKI-NIKI. Standplaats van don gezag
hebber dor onderafd. Zuid-Midden-Timor, af- 
dceling Noord- en Middcn-Timor, residentie Ti- 
mor en Onderhoorigheden.

NIKKEL. Door do verkenningsreizen van Ir. 
E. C. Abendanon in Midden-Gelebes (1909/10), 
werd het voorkomen nador bekend van zeer groo- 
te hoeveelheden van een oliviengesteento, dat 
elders (bv. in Nieuw Calcdonië) nikkel bevat. 
Dezo wetenschap gaf den schrijver aanleiding 
Prof. Ir. S. J. Vcrmaes or toe to bewegen een 
aantal van Celobes afkomstigo monsters van dat 
gesteente op hun nikkolgehalto to onderzoeken, 
hetgeen met vrij gunstig resultaat plaats had. 
Bijzonderheden zijn to vinden in Deel IV van 
Abendanon’s werk: Geologische en geographi- 
sche doorkruisingen van Midden-Celebes, waar 
op p. 1710—1736 het rapport en cenigo beschou
wingen van Vermaes zijn opgenomen. Van Gou
vernement swege is reeds een nader mijnbouw
kundig onderzoek ingestold naar de in evenbe- 
doclde streek voorkomende ijzerslibafzettingen, 
die wellicht ook zullen blijken een voldoend nik- 
kelgehalto to bezitten.

- ''NILA (ook wel LINA). Vulkanisch oilandjo 
in de Bandazee, ongeveer 700 M. hoog, op 129° 
33' O.L. en 6° 43' Z.B., administratief ressor- 
tecrendo onder do onderafdeeling Banda (af- 
deeling on residentio Amboina). Het bestaat uit 
een ouderen mantel met jongen kegel, waar
op vooral aan do Oostzijde fumarolen en 6olfa- 

. taren voorkomen; erupties zijn niet bekend. 
y ƒ Eertijds was het eiland rijk aan muskaatboomen,

. dio echter door do Comp. zijn uitgeroeid. Do
; Aj-*? bevolking bewoont een paar kampongs, aan 

jf " een kleine baai op do Zuidkust. De huizen zijn
er op palen gebouwd. Zie Riedel, De sluikharige 
rassen, bl. 460; Verbeek, Molukken-Verslag, 
bl. 576. /

NILA'(mal., SOEND.). Nil& (jav.) Zio INDIGO. 
NILA-NILA (IKAN) (mal.). Zio LIPVIS- 

SCHEN.
NILAM (mal.). Zie POGOSTEMON.
NIPA FRUTfCANS Thunb., fam. Palmae. 

Nipah (mal.), Nipa (mak. boeng.) Bobo (mal. 
mol.), Daon (jav., soend.), Boejoek (jav.). 
Palm zonder stam of met een zeer korton stam, 
zonder doornen, voorkomende in do mangrove 
aan do riviermondingen in brak water in tegen
stelling tot den sagoe, den zoetwatormoeras- 
palm. In den Archipel zeer algemeen. Do suiker
houdende vloeistof, die uit do afgesneden jonge 
vruchttros vloeit, wordt in de Philippijnon 
in het groot gebruikt voor de alkoholbereiding. 
Men kan uit het sap ook do suiker bereiden. In 
Ned.-Indië gebruikt men Nipa meest als atap 
voor dakbedekking (de afgesneden bladsegmon- 
ten), terwijl do nog niet ontplooide bladeren 
(daoen rokok) op groote schaal als wikkel blad 
voor strootjes in den handel komon.

NISSI (Aroe-eil.). Zio VLEERMUIZEN, 
VRUCHTENETENDE.

NI WAN (mal. Palemb.). Zie BIJ.
NJAHI (NJAI) (jav.). Vereorendo betiteling 

voor eeno fatsoenlijke vrouw van jaron, gelijk- 
staando met kjahi (Zio aldaar) voor mannen. 
Do huishoudster en bijzit van oon Europeaan 
wordt gewoonlijk ook zoo gonooind.

NJAMOE. Op Borneo algemoono naam voor 
boombasten, die voor hot maken van kleeding- 
stukkon worden gebruikt. De Dajaks onderschei
den een groot aantal soorten. Enkele ervan zijn 
afkomstig van soorten van ARTOCARPUS.

NJAMOEK, Maloischo naam voor Muskiet 
(zie MALARIA).

NJAMPLOENG (mal., jav., soend.). Zio CA- 
LOPHYLLUM INOPHYLLUM.

I

NJATOE (en verschillende samenstellingen, 
DA.7. z.o. bokneo). Zie PALAQUIUiM.

NJATOEH (mal.). Njatoh (o.-jav.). Zie PA- 
LAQUIUM JAVEN8E.

NJAWALOI (daj.). Zie OLIFANT.
NJIRI of NJIRI ABANG (jav.). Zio OARAPA 

OBOVATA.
NJOEROE (jav.). Zio OARAPA MOLUOOEN-

8X8.
NJONJ A, Woord, in hot Malcisch en Javaansch 

overgegaan, on waarschijnlijk ontleond aan het 
Ohineesche nio-a, dame, mevrouw. Het wordt 
gebruikt om de vrouw van eon Chinees aan- 
teduiden; ook wol voor do vrouw van een Euro-

V. re
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NODJA (jav.), Nodja (mal.). Zio PERISTRO- 
phe TINCTORIA.

NOEFOORSCH, vroogor ook wol Maf oorsch 
genaamd, wordt gesproken door een volksstam, 
die zich verbroid heeft op do vasto kust, zooals 

de Doróhbaai on voorts door do bewoners

Do b'chaamsdcolon die ri vereischon, nomen bij 
een bezittor van den 2dcn pers. vóór ri hot 
hechtsel m (uit m u) aan; dus 
(met ingelaschto b), dijn buik; rwumbri, 
dijn hoofd; insgelijks do lichaamsdeolcn die 
mof si verbonden worden; dus m g a-m s i, dijn 
oog;k n a-m s i.dijn oor. Als bij deze bonamingen 
van lichaamsdeelon, onverschillig tot welke 
dor twoo categorieën zo behooron, een mcor- 
voudigo bezittor wordt uitgedrukt, hetgeen een 
meervoud van do lichaamsdeolen of stellen van 
lichaamsdeelon in zich sluit, voegt men achtor 
si, dat tot s verzwakt wordt, nog eon meorvoud- 
oxponent na; dus k o s n ö-s-n a, onze neuzen; 
si sn ö-s-n a, hun neuzen; k o m g a-s-n a, onze 
oogen; s i m g a-s-n a, hun oogen; doch bij 
eon 2don pors. m g o s n ö-m-n a, uliedor neu
zen ; m g o m g a-m-n a, ulieder oogen. Ook 
in de andcro govallen, kan do s vervallen, ver
plicht is in hot meervoud de voorvoeging van het 
pers. voornw. Bij verwantschapsnamen wordt 
het mcorvoud aangeduid door toevoeging van 
het moerv. voornw. si, waarbij de vormingen 
dikwijls meer onregelmatig zijn. Het woord 
s w d-r i, de (of: zijn of haar) echtgenoot, 
(alsook srar, broeder, zuster), volgt do’analogie 
van s n o-r i, enz.; de eigenlijke vorm van 
’t woord moet sawa geweest zijn, Bisaya 
a s a w a In ’t algemeon kan men zeggen dat het 
vergrocion van een pronom. suffix of van eon 
lidwoord zeer gewoon is in de talen van Oostelijk 
Indonesië en do in do nabijheid van Nieuw-Guinea 
gesproken talen. Van do menigvuldige klank
veranderingen kunnen, behalvo de reeds ver
melde, hier slechts enkele aangegeven worden. 
Een oorspronkelijke k valt vóór een klinker aan 
’t begin cons woords en tusschen twee klinkers 
regelmatig uit; dus ai, hout, uit ka ju of 
kai; uk, luis, uit kutn; ijèn, visch, uit 
i k a n. Do gutturale triller vertoont zich als 
r, gelijk in ’t Maleisch, Makassaarsch, enz.; 
b. v. r u m, huis, Mal. rumah. Sogaar af 5r, 
kalk, hetzij dit oorspronkelijk eone k aan ’t begin 
had of niet, is te vergelijken mot Oudjav. a p H, 
Tagalog a p u g, Mal. kapur; urëk, ador, 
Mal. u r a t, Tagalog u g a t. De p is in echt 
Noefoorscho woorden gewoonlijk in ƒ ovor- 
gegaan; b.v. fik, zeven, uit pitu; fiak, 
vior, uit opat; unëf, vischschubbcn, uit 
u n a p, Ponosakan u n a p, Bontonan onop. 
Do Noefoorscho p heeft zich ontwikkeld uit 
andero klanken ; deels uit k, vóór do lottergreep 
mot don klemtoon, b. v. in p ë n 5 r, oi, Mahaga 
k i n d o r u, Niasch ad ulo, dat ook blijkens 
don gonitiofvorm gadulo uit kantëlu’ 
(met gutturalen trillor) ontstaan is; deels is 
p ontstaan uit b, o. a. in prefix ba, wisselvorm 
van ma; b. v. p a i s i m, zwart, Bisaya m a i- 
t o m, stam Tagalog i t i m, Mal. h i t a m, 
enz. Op ontleende woorden, ton minsto dezulko 
die betx-ekkolijk jong zijn, laten zich do rogelon 
niet toepasson; b. v. Mal. pajung wordt 
p a u m; p a t o 1 a, katoonen stof, wordt pa- 
tora; evenmin gelden voor klanknabootsingen 
do gowono regelen. Aan formatieven: voor-, 
in- en achtervoegsels, wolko nog levendig als 
zoodanig gevoeld worden, is hot Noofoorsch 
niet rijk moor:hot staat in dit opzicht nagenoeg 
op donzelfden trap als do andoro talon op on 
in do omgoving van Nieuw-Guinea on in hot 
Ooston van don Archipel; verstoondo afloi-

aan-
n ê-m b r i

aan
der Schouton-oilandon Noefor of Noomfor (oig. 
Noefori), Amberpon, (eig. Roemborpon), Moos 
Noem on Meos War. Hot is eene zuiver Maleisch- 
Polynesischo taal, in sommige opzichten sluit 
zij zich aan bij do op en in do nabijheid van 
Nieuw-Guinea gesproken Mclanesischo talen, 
maar vertoont ook punten van overeenkomst 
met do talengroep, waartoo het Timoroesclx 
behoort. Met do meeste Melanesischo en Poly
nesische talen heeft het Noefoorsch gemeen het 
bezit van Dualisvormen, doch het mist den 
Trialis. Het klankstelsel van ’t Noefoorsch is
vrij goed ontwikkeld: het heeft al de Italiaan- 
sche klinkers en daarenboven nog do doffe 
ë; de klinkerverbindingen ai ei ,oi on aw, en be
zit aan medeklinkers b, d, f, g, h, j, k, m, n, p, 
r, s, t en w; het mist de 7, die vervangen is door 
r. Eene doorgaande klankwet van ’t Noefoorsch 
is het, dat de niot-geaccentueerdo oindklinker 
van alle twee- on meerlettergrepige woorden 
is afgeworpen; b. v. fik, zeven, uit pitu, Ja- 
vaansch enz. pitu; mnu of menu, dorp, 
uit wanua; rim, vijf, uit lima; war, 
uit u w a 1 u. Volgde oorspronkelijk op den 
klinker der laatste lettergreep eene h of k, dan 
zijn ook deze mede afgeworpen; dus samfur, 
tien, uit s a m p u 1 u h, Jav. s a p u 1 u h, 
Tagalog sangpowo; man, vogel, uit 
man uk; daarentegen o n ö m, zes, uit 
ënü m; urëk, ader, uit u r a t; unëf, 
vischschubbe, uit u n a p. In ’t midden eens 
woords ondergaat een klinker dikwijls uitstoo- 
ting ten gevolge van ’t accent der onmiddellijk 
volgende lettergreep. Dit, gevoegd bij de soms 
zeer sterke of schijnbaar onregelmatige veran
deringen van ettelijke medeklinkers, bemooio- 
lijkt do taalvergelijking in hoogc mate. Eon 
van do meest kenmerkendo veranderingen is 
de overgang van t in k, behalvo vóór een t-klank, 
als wanneer de t in s overgaat. B. v. k o p, 
suikerriet, uit tëbu; fik, zeven, uit pitu; 
k i o r, drie, uit tö 1 u; urëk, ader, uit u r a t 
na oen zuchten medeklinker wordt zulk eon k dik
wijls verzacht tot g, b. v. m g a-s i, hot (of: zijn, 
haar) oog, voor m a t a-s i. Uit oorspronkelijk 
ti wordt si, welks i verdwijnt als zo volstrekt 
toonloos is; b. v. s n u n, m onsch, uit tinoni, 
Mahaga en Anudha tinoni; s n a-r i, do 
moeder, voor s i n a-r i, uit t i n a, moedor, 
met ri. Dit ri is een enclitisch woordje — van
daar dat het accent van ’t substantief verspringt 
—, een enkelvoud aanduidend bepalend lid
woord en tevens voornaamwoordelijk aanhecht
sel. Het staat achter verwantschapswoorden 
en ook achter benamingen van lichaamsdeelon, 
die niet paarswijzo voorkomen; dus s n a-r i, 
do (of: zijn, haar) moeder (doch sn a-m i, dijn 
moedor, uit t i n a + m{u), dijn, + oon 
olomont t); r w u-r i, hot hoofd, voor w r u, uit 
u 1 u. Maar lichaamsdeelon, waarvan ieder 
twee of meer bozit, hebben als lidwoord of bezit
telijk voornaamwoordelijk aanhechtsel van den 
3den pors. si; dus m g a-s i, hot (of: zijn, haar) 
oog, voor m k a, uit mata; k n d-s i, ’t oor, 
voor k r n d-s i, en dit uit t a 1 i n g a + s i.
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schelpsoorten. Zje voor do taal ondcR NOE- 
FO ORSOH. ^c- Cd<u- C-i f o• v: - *;

NOEPAN NOEPAN (jav.). Zio OYNOGLOS- 
SUM.

NOERI NOERI (IKAN) (mal.). Zie LIPVIS- 
SCHEN.

NOERIBANG (o.-jav.). Zio HIBISOUS ROSA 
SINENSIS.

NOESA (tim.). Zio HERTEN.
NOESA (jav.) Eiland. Voor zoovor do namen 

van oilandon, mot „noesa” samongesteld, niot 
hiornovcns worden aangotroffon, zooko mon op 
bet hoofdwoord, b.v. N o o s & Kambangan 
op KAMBANGAN. \} -t* ,/

NOESA ÈNDÉH. Eiland in do baai van Èn- 
déh, zTo‘ ÈNDÉH, landschap on baai.

NOESA EAOET. Kleinste dor 3 Oeliasors (zio 
aldaar), op 3° 40' Z.B. en 128° 47' O.L., 12 K.M.* 
groot, Z.O. van Saparoea, door een veilig kanaal 
daarvan gescheiden; hot gebergte, dat hot eiland 
bedekt en bijna overal do kust dicht nadert, draagt 
in het midden den Lawakano (i 2360 M.); voor
naamste baaien zijn die van Nalahia in hot N.W. 
mot goedo ankerplaats, nabij do kust in 20 tot 
25 vadem water, en van Sila in hot W; aan deze 
baai ligt het vervallen fort Beverwijk. Do 6 of 
7 dorpen liggon allo aan do kust on zijn door 
een strandweg verbonden; de bewoners, onge
veer 4000 zielen, vroeger zeeroovers on ook wol 
monschonctors, zijn thans allo Christenen; 
te Amèt, de grootste kampong, is oen hulppre
diker gevestigd. Geologisch komt hot eiland 
mot Saparoea overeen, ook wat de warme bron
nen betreft, waarvan er 3 vóórkomen, van 
44 tot 66° C. Do voornaamste middelen van 
bestaan zijn het sagookloppen, do klappertoolt, 
do vischvangst on do sedert de afschaffing der 
verplichte teelt en levering zoor vorminderdo 
nagelteelt; van Ce ram moet sagoo worden aan- 
govoord. Noesa laoet behoort tot de ondoraf- 
doeling Saparoea der afdeoling on residentie 
Amboina.

dingon met behulp van do oudo pro-, in- en 
sdifixen, zijn echter talrijk gonoog; b. v. fakdk, 
vrees aanjagon (naast mkcik, bevreesd) dus met 
fa = M. P. pa, mkak, wat het profix ma bevat, 
waarnaast een wisselvorm pa voorkomt als 
in paisim, zwart, enz. Daarnaast komen ook 
niouwvormingon voor, als met een soort suffix 
epën. Hot werkwoord ondorgaat een soort ver
voeging. Overblijfsels van de pronominale 
euffixon komen alleen voor bij verwant
schapsnamen en do namen van lichaamsdeclon, 
bij allo andere zelfstandige naamw. worden zij 
vervangen door omschrijvingen, waarvan 
eiken pers. vier vormen bestaan, afhangendo 
daarvan of het bezeten voorwerp bezield of 
onbezield is, on in beide gevallen of het enkel- 
of moervoudig is. Een gcnitief-bcpaling gaat 
vooraf, ook in samenstellingen, zoo er bepaalde
lijk eene betrekking van bezit tusschen beide 
deelcn bestaat.

Literatuur: Ottow, Woordenlijst der te Doreh 
en omstreken gesproken worden do Myfoorscho 
taal (Bijdr. N. Rks, V, 1862); Van Hasselt, 
Beknopte Spraakkunst der Noefoorscho taal, 
1876; Dcz., Hollandsch—Noefoorsch en Noo- 
foorsch—Hollandsch Woordenboek, 1876; Dez., 
Noefoorsch—Hollandsch Woordenboek, 1893; 
Kern, Over de verhouding van het Mafoorsch 
tot. _do~ Malei sc h - Po I yn e s i s cli e talen (Actos du 
6mc Congrès des Oriênfalistes, ÏV, 1885); 
Spraakkunst der Nufoorsche taal door F. J. 
F. van Hasselt, 1905, Nufoorsche fabelen en 
vortellingen medegedeeld en vertaald door 

Jionz., Bijdr. T L. en V. 1908, Dl. LXI.
NOEHA. Landschap bohoorende tot de 

onderafdceling Malili, afdeeling Loewoe, ge
noemd naar het plaatsje aan den Noordoever 
van hot Matanameer. Zie CELEBES ondor d. 
DE zuid oost arm. Dl. I, blz. 458.

NOEMBING. Eiland bezuiden Bintan, bo- 
hoorendo tot do afdeeling Tandjoong Pinang 
dor residentie Riouw on O. Op dit eiland is 
eene vrij groote rubberonderneming gevestigd.

NOEMFOR of NOEFOOR. Eiland, niet ver 
van den W. ingang der Geelvinkbaai in 
Nieuw-Guinea, ongeveer tusschen 0° 66' en 
1° 8' Z.B. en 134° 45' en 134° 55' O.L. gelegen; 
bij do bewoners als R o o m a n a bekend en 
door vreemdelingen wel Méfor of Mafoor 
geheeten. Het is laag en, met uitzondering van 
een kleine rotsige plek aan do Westkust, geheel 
omgeven door een breede, koraalachtige kust
strook, die zich meer binnenwaarts hoogstens 
tot 60 M. verheft. De eenige ankerplaats 
is aan den Westkant, tusschen Kaap Ensowèni 
en het eilandje Manim, nabij de kampong Nam- 
bër; overigens zijn de voornaamste kampongs 
aan de kust: Pakriki, Wansra, Sandau on Wari- 
do; andere kampongs liggen verder van hot 
6trand verwijderd en in het binnenland houden 
zich de Kamér op, die veel gierst verbouwen en 
slechts tot ruiling met do strandbewoners in 
aanraking komen. Noemfor is bekend wegens de 
houten bakken, aldaar van jarèn-hout ver
vaardigd en in de huishouding tot velerlei doel
einden gebezigd. Do bevolking behoort tot den 
stam dor Noemforen, een imam waarschijnlijk 
ontleend aan dien van een opperhoofd, dat bij 
verhuizing van de Schouten-eilanden zich met 
zijne onderhoorigen eenigen tijd hier ophield. 
De omringende zee is zeer rijk aan tal van

it
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Literatuur: Van Hoëvell, Arabon on meer 

bepaald do Oeliasors, 1875; Ten Hovo, Eono 
rondrois op Noesa-laut (Med. Ned. Zond. Gen. 
XXXIII, 1889); Martin, Jtciso in den Molukken, 
1894; F. Quak, Het eil. Noesa-laut (Oeliassora) 
en zijne bewoners (Ned. Zond. Tijdschr. VJJI, 
1896.)

NOKDIAK (Noord N.-Guinea). Zio MIEREN
EGELS.

NONA (BOEWAH) (mal., soisnd.). Zie ANO* 
NA REIT GUL ATA.

NONGKA (jav.). Zio ARTOCARPUS INTE- 
G RIF O LI A.„ t , .;

NONNA, misschien van hot Portugoesoho 
dona, is do benaming voor oen jong meisje, 
zoowel Europeosch als van gemengd bloed; in 
hot laatste geval wordt het gewoonlijk gebruikt 
om do meisjes aanteduiden bohoorende tot 
dezelfde klasse van personen als do s i n j o’s 
(Zie SINJO).

NOORD ANJER. Zie ANJËR (Anjër Lor).
NOORD BANGKALAN. Contróle-afdooling 

van do afdeeling en liet regentschap Bangkalan, 
residentie Madoora, mot de districten Bangka- 

Jan,—Arosbaja on Sapooloo. Do controleur is 
tor afdeelings-hoofdplaats Bangkalan geves
tigd.

£

■

NOORD-BANKA. . Afdeeling der residentie 
Banka. Zij beslaat, mot uitzondering van do

=
i
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Klabat-baai, een oppervlakto van -}- 1540 
IC.M.2 en is verdeeld in do districten Blinjoo on 
Djeboes raet hoofdplaatsen van gelijken 
Het bestuur wordt uitgeoefend door 
trolcur, ter afdeelingshoofd plaats Blinjoo 
achtig (zie aldaar), bijgestaan door twoo Do- 
raangs, als hoofden der Inlanders, mot stand- 
plaats Blinjoo en Djeboes en een Kapitein der 
Chineezen te Blinjoo.

Do bevolking bedroeg op ultimo 1914: -J- 100 
Europeanen; ^ 8400 Inlanders; ^ 18.000 Chi- 
neczen; een óOtal andere Vreemde Oosterlingen; 
on een 30tal Japaneezen. Hot hoofd bureau dor 
sectio Blinjoe van de Gouvernements Tin win
ning is te Blinjoo gevestigd en staat onder don 
Sectie-Chef, een Mijningenieur, aan wien ver
schillende ambtenaren en beambten zijn toego- 
voegd. Te Mantoeng, een plaatsje aan de Klabat- 
baai op 4,5 K.M. afstand van de hoofdplaats 
Blinjoo, is men bezig met don bouw van eon 
elcctrische centrale, benoodigd voor do olcctrifi- 
catio van hot bedrijf.

Middelen van bestaan der inlanders: Do rijst cul
tuur geschiedt op droge gronden; sawahs zijn hier 
onbekend. De opbrengst der ladangs is ver van 
voldoende voor do behoefte, zoodat rijst eon der 
voornaamste artikelen van invoer is. Do poper- 
cultuur dor inlanders verkeort nog in een jougdig 
stadium, maar zal in do toekomst een ruimo 
bron van inkomsten opleveren. Er zijn door do be
volking ^ GO.000 peperranken aangoplant, waar
van het grootste gedeelte reeds profijt oplevert. 
Do gambircultuur is sterk achteruit gegaan; 
het zal niet lang meer duren of zo zal geheel ver
drongen zijn door de meer winst oplovorondo 
pepercultuur. Op de klappercultuur legt de 
Bankanees zich meer en meer too; thans zijn 
^ 300.000 hoornen aangoplant. Tweode gewas
sen, als oebi, bidjoer, pisang, ananas, worden 
voor eigen gebruik aangoplant. Het hoofdbe- 
staansmiddcl van de kustplaatsen is de visch- 
vangst; do Ivlabat-baai is zeer vischrijk. In 
1914 werden 2200 pikols visch gevangen 
en verhandeld voor binnenlandsche consumtio. 
Ambachtslieden, handelaren en zeevaarders ko
men ook onder do inlanders voor, doch in go- 
ringc mato.

Middelen van bestaan der Ghineezen: Do

dcelen der afdeeling, welke hot eigendom is 
der Tinwinning. Er zijn in dezo afdooling 
153 grooto en kleino tinmijnen, dio jaarlijks 
^70.000 pikols tin produceeren. Bij het mijn

bedrijf zijn bijna alleen Ohineezen betrokken.
Het aantal mijn werkers bcdrocgcindo 1914 7578.;

NOORD-BÓNÉ. Onderafdccling dor afdeeling 
Boni, gouvernement Celebos en Onderli.

NOORD- EN MIDDEN-TIMOR. Afdooling 
der residentie Timor en O., omvattendo het 
midden en het Noordelijk deel van het Nedor- 
landsch go bied op hot eiland Timor, benevens 
hot eiland Batck of Gala Bata onder een Assis- 
tent-Re'kident met een door den Resident aan to 
wijzen standplaats (Kapan). Do afdeeling is 
verdoold in vijf ondcrafdeelingen, nl. Midden- 
Timor, West-Midden Timor, Zuid-Middon Ti
mor, Noord-Midden Timor en Béloo (Ind.
Stb. 1916, nos. 331 on 372).

NOORD- EN. WEST-MANGGARAI. Ondor- 
afdëeling dor afdeeling Flores, residentie Timor 
en O., omvattendo do ressorten Reo en Laboean 
Badj.p_van het op hot eiland Flores gelogen ge
bied van hot landschap Bima, benevons do 
tot dat landschap bohoorondo eilanden, gelegen 
beoosten straat. Sapo (waaronder Komodo en 
Rindja)^ onder een gezaghebber bij het'BInnenl. 
Bestuur, mot standplaats Roo.

NOORD-MIDDEN TIMOR. Onderafdeolingder 
afdeeling Noord- en Middon-Timor, residentie 
Timor en onderhoorigheden, bestaande uit de 
landschappen Miomaffo, Beboki en Insana.

NOORD-NIEUW-GUINEA. Zie NIEUW- 
GUINEA.

NOORD-PAGAI. Zio PAG AI-EILANDEN.
NOORD-PASIR. District van de onderaf- 

deeling Pasir, afdeeling Zuidoostkust van 
Borneo, rosidontio Z. on O. afdooling van Bomeo.
Zio PASIR. l t"-‘. ' ' " <“:• ■ " ■ ' " - ’

NOORD-RIVIER. Zio LORENTZ-RIVIER.
NOORD-SOEMËNËP. Controle afdeeling 

de afdeeling en het regontschap Soemënep, 
residentie Madoera met de districten Manding, 
Baratdaja on Timordaja. Do controleur is ter 
districtshoofdplaats Manding govostigd.

NOORD-WEST-RI VIER. Noordelijksto van 
de drio rivioren, dio uitmonden in de Fla- 
mingobaai op do kust van Zuid Nieuw-Guinea.
De boido andoro zijn do Lorentz- en Oetoem- 
boeweo-rivier. Zij was reeds lang van uit het 
gebergto waargenomen, vóór men haar juisten 
loop to woton kwam. Do Noord-West-rivier 
heeft twoo bronrivioren, waarvan de meest Ooste- 
lijko op do uitloopors van don Wilholminatop 
of in do nabijheid daarvan ontspringt. Aan 
laalstgenoomdo rivier werd een grooto bowoonde 
kampong aangetroffon. Ook aan dón benedonloop 
liggen verscheideno grooto kampongs. Do hoofd- 
rivior is voor schopon, typo gouvernements- 
stoomer, bij oploopend water, ongeveer 8 uron 
op to stoomon, vorvolgons kan men nog twee 
dagen van do stoomsloep gobruik makon, ter
wijl daarna in ruim drio dagen per prauw hot 
hoogo voorgebergte bereikt wordt.

In don bonodenloop is do N.W. rivier door 
een antasan vorbonden mot do ten Noorden 
daarvan strooiuondo Hellwig- (Votbuik-) rivier.

NOORD-WEST-SOEMBA. Onderafdeeling dor 
afdeeling Soomba, residentie Timor on O., 
ondor eon gozaghebber mot oon door don Rosi- 
dont aantowyzen standplaats (Kfrooni).

naam. 
een con- 

woon- Ar

van

p(!pereultuur wordt nog grootendcols, do karèt- 
cultuur bijna uitsluitend door do Chineezon 
gedreven; zij onderhouden goed aangelegde 
tuinen, welke intensief bewerkt wordon. Bei
de cultures zijn, wat dezo afdeeling betreft, 
nog in wording, doch hebben eon grooto toe
komst, wijl do Chinees, indien hij eonigszins 
daartoe in staat is, een pepertuin wil aanleggon. 
In 1914 waren aangeplant ^ 120.000 popor- 
rankon. Ook do klappercultuur wordt druk door 
de Chineezen beoefend,do aanplant bedroeg in 
1914 -j- 26000 hoornen. In do visschorij wordt 
de Inlander allengs overvleugeld door den 
Chinees. In 1914 bedroeg do vangst ruim 4000 
pikols, De cenigo veeteelt, dio hier bestaat, is do 
varkonsteelt, uitsluitend door Chincozen go- 
droven. Ook do handel is bijna geheel in handen 
van de Chineezen. Do voornaamste invoer
producten zijn: rijst, olie, gedroogde visch, 
klcedingstoffen en aardewerk, terwijl hot voor
naamste uitvoerproduct poper is, dat naar 
Batavia en Singaporo gaat.

Er is stoomtram naar verschillendeeen

A
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l*
en geëxamineerd worden. Ook waren zij vor- 
pliclit borgtocht te stellen, „ommo allo begaone 
faulten end o abuysen daorop to verhaolen”, 
„protliocol ondo rogister” to houden en dit ten al
len tijdo„verthoonen”aan„den president van don 
achtbaren dagclijcksen raet off don Bailliu ondo 
Magistraet dozor stede”. „Sonder respect off 
aensien van persoonon”, bohoordon zij hun 
ambt uit to oefenen on „gratis, pro doo on om 
niet to berichten do affairon van armen ondo 
miserabelen”. Zij waren gehouden zich to wach
ten „voor oonige valsche, ongeoorlooffdo in
strumenten, weshalve zij haor mot giften ofte 
gavon, geit off goet off eenich dinek tor werelt 
van d’cen- off d’ander parthijen niet zullen laten 
corrumperen”. „Do secreten aan haar betrouwt” 
zoudon zij „niemand communiceeren”. „Gcono 
acten opmaken tot haor eygen faveur endo par
ticulier proffijt” en geen afschrift uitreiken dan 
aan don belanghobbendon”. Bij het reglement 
werd tevens een tarief vastgesteld. Nadere voor
schriften werden opgenomen in de Bataviascho 
statuten (Van der Chijs, t. a. p. I, bl. 486) en 
oono meer uitvoerige instructie van 74 artikolon 
in do Nieuwe Bataviascho Statuten (Van der 
Ghijs, t. a. p. IX, bl. 103).

Hoog op do maatschappelijke ladder stond 
do notaris niet. Bij do begrafenissen word hij 
ingedeeld bij do „coopluyden, schippers, chiru- 
gijns van de hooftposten, werkbasen en diaconen 
in bedieningen”, De notarissen met „haero” 
vrouwen mochten zich van do groote quitasol 
(zonnescherm) bedienen. De afslacgors van do 
vischmarkt en „haero” vrouwen genoten mede 
van dit eerbewijs.

Tijdens het Engelsche tusschonbostuur blevon 
do oude voorschriften van kracht. In 1822 (Ind. 
Stb. no. 11) werd een reglement vastgosteld, vol
gens ’t -welk een notaris een publiek ambtenaar 
is „die al do vigeerende wetten moet kennen”. 
Dat reglement kwam meer overeen met do oud- 
Nederlandscho plakkaten dan met de destijds in 
Nederland geldende wet van 25 Ventoso Jaar 
XI (1803) j° Besluit van 1813 (Ned. Stb. no. J0).

Bij Ind. Stb. 1860 no. 3 word een nieuw regle
ment vastgesteld van 66 artikelen (met 38 
strafbepalingen!), dat op vele punten overeen
komt mot do in Nederland geldende wet van 
1842. Hot is aan gevuld on gewijzigd bij Ind. Stb. 
1864 no. 140, 1894 no. 113, 214, 1896 no 101, 
1900 no. 244, 1904 no. 86, 1905 no. 343, 1907 no. 
485. 1909 nos. 172, 260 en 290, 1911 no. 354, 
1913 no. 347, 1915 nos. 383 on 574, 1917 no. 497 
art. 6 sub 19o, 1918 no. 79. Zie ook Ind. Stb. 1914 
no. 477. Hot notariaat wordt bekleed door perso
nen, door don Gouv.-Gen. bijzonder daartoe aan
gesteld en kan ook worden uitgeoefend door amb
tenaren aan wier ambt het wottelijk verbonden is 
(gowostolijk secretaris of assistont-residont, som
wijlen ook andere ambtenaren, plaatselijk mot 
het bestuur belasts Ind. Stb. 1905 no. 231 art. 
3 o. a.). Do laatsten zijn bevoegd, als tor plaatse 
geen notaris gevestigd is, tot allo functiën 
hot notariaat betreffende, doch alleen binnen 
hun ambtskring; de notaris mag zijn ambts
bediening uitoefenen binnen het geheelo ge
west. Op Java en Madoora worden sinds 1900 
de gewestelijko secretarissen en assistont-rosiden- 
ten geleidelijk van do uitoefening dor functiën 
van notaris ontheven (Bijbl. no. 5491, W. v. P. 
N. on R. no. 2126).

NOORDERDISTRICTEN. Naam eenor vroe
gere afdeeling van hot gouvernement Cclebes 
on Ond, thans deel uitmakendo van do afdeo- 
ling Makasser. Zij was samengesteld uit de onder
afdelingen Maros, Pangkadjónó, Sögéri on 
Bergregontschappon; do 3 oerstgenoemdon wor- 
don ook wel „pachtdistricten” gonoemd. Over 
het algemeen zijn do N. districten vruchtbaar, 
met name in do laaggclogen pachtdistricten, 
welke door een monigto riviertjes doorsnoden 
worden, van welke die van Maros, de Sangkara, 
en de riviertjes van Pangkadjónó en van Tala

* de voornaamsto zijn
/ ' NOOT( AUSTRALISCHE). Zie MACADAMIA. 

NOPAN. Nederzetting in Klein-Mandailing (ro
eiden tio Tapanoeli), gelogen op 432 M. boven 
zeeniveau aan don bovenloop van de Batang 
Gadis. Hot heeft een zeer gezond klimaat, on was 
tot 1907 6tandplaats van een controleur. Thans 
is er nog een drukke Zondagsmarkt on oen in- 
landsche Gouvernomentsschooly^

NORMAALSCHOLEN EN CURSUSSEN. Zie
* ONDERWIJS.

NORMAN (LEVYSSOHN). Zio LEVYSSOHN 
NORMAN.

'5 r t? NOTAPHOEBE UMBELLIFLORA Bl. fam. 
j ; Lauraceae. Mëdang lasa (mal.); Hooroe mangga,

Ki hèjas, Ki kawat, Ki taleus, Mëdang kapas 
(soend.); Talës (jav.). Fraaie, slanke boom, tot 
26 M. hoog met rolronden stam, in het W. van 
den Archipel, op Java zeldzaam. Het hout is 
duurzaam en gezocht voor bouwhout.

NOTARIAAT. Do eerste notaris te Jakatra, 
Melchior Kercliom, tevens secretaris van den 
goregte1), werd aangesteld den 27ston Aug. 
1620, eenigo maanden na de stichting van Ba
tavia. Hem werd bij zijne aanstelling (De Jonge, 
IV, bl 234) opgedragen „binnen het resort on de 
jurisdictio deser stede Jaccatra to bedienen en do 
exerceren, allo libellen, codicillen, instrumenten, 
préparatoir informatie, contracten van coop- 
manschappe, huwelycxo voorwaorden, testa
menten, ende andere acten endo stipulatien no- 
dich ende ten dionste der gemeente, gaendo ende 
comendo man to passeren endo oxpedicoren, 
mits dat volgens den eedt van getrouwicheyt 
in onse handen gedaen, gohoudon zal weson allo 
instrumenten endo notarialo acten, sonder eenigo 
fraude sinceer ende suyverlyck te couchoren 
ende passeren, endo voorts in alles to doen, 
wes een goet endo getrouw notariue toestaot 
ende behoort to doen”

Bij aanschrijving van 4 Maart 1621 word door 
de Kamer van Zeventien aan den Gouv -Gen. 
en Raden voorgeschreven: „om de rechten en 
wetten to doen observeeren, die hier in Hollant 
geobserveert werden”. Mochten do plakkaten 
en ordonnantiën omtrent sommige punten niet 
voorzien, zoo behoorde „do practiquo van do 
civile Romainscho wetton” to worden gevolgd. 
De eerste instructie voor notarissen, bevattende 
10 artikelen, word in Indië vastgesteld den 
16den Juni 1625 (Van der Chijs, Placaatboek, 
I, bl 158). De notarissen moesten ten minste 
„middelmatige konnisso hebben van do costu- 
men, slatuyten ende rechton oneer landen”

i;
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l) Bij besluit van 12 Nov 1620 werd het 
ambt van notaris public afgescheiden van dat 
van socrotarius van den gerogto (De Bruyn, 
R. in N. I, XLII bl 242).
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Bij ziekte, verhindering of afwozighoid wordt 
notaris vervangen door een ambtgenoot,

klein notaris-examon voorgoechrcven, hetwolk 
te allen tijdo kan wordon afgclegd ter plaatse 
waar een Raad van Justitie is gevestigd. Ook 
in Nederland bestaat daartoe gelegonhoid (Ind. 
Stb. 1913 no. 34G). Do wetgever bepaalde, 
dat bij do afnoming van dit examen in aanmer
king moet worden gonomon, dat do examinandus 
slechts wordt goroopon tot do uitoefening van 
hot notarisambt als eon wettelijk aan zijn ambt 
verbondon bijbetrekking.

De Ind. notaris heeft, hoo ongoloofolijk het 
ook mogo klinken, met hot afsluiten van koop
contracten van vast goed on hot vestigen van 
hypotheken geene bemoeienis; daarvoor geldt 
nog do ordonnantio op de overschrijving van 
1834, die vastgostold werd onder het Oud-Hol- 
Iandsch recht, ofschoon we nu ruim een halve 
eeuw ons in hot bezit van een bohoorlijk burger
lijk wetboek verheugen. Evenmin mag hij zich 
in zijn betrekking als notaris inlaten met hot 
houden van openbaro verkoopingen van vast en 
roerend goed en zelfs niet met eeno openbare 
verhuring van onroerend goed. Dozo rechts
handelingen vormen een monopolie in handen 
van de Regeering. Zie VENDUBEHEER. Over 
wissels en andere . geschriften, voor het tot 
standkomen waarvan do tusschenkomst van 
een notaris kan of moet worden ingoroopen, 
zie OVEREENKOMSTEN.

Door de vorming van vele cultuurmaatschap
pijen, welker zotels in Nederland zijn gevestigd, 
gaan de inkomsten van do Ind. notarissen niet 
vooruit en houden deze geen gelijken tred met 
de algemeeno ontwikkeling en den botrekke- 
lijken voorspoed in Indië. Landorijon behooronde 
aan een in Nederland gevestigde Maatschappij, 
beschouwt do Ind. notaris als gekomen in de 
doode hand. Geen maatschap meer tusschen 
verschillondo mede-eigenaren, geen consignatie- 
contracton van producten, geen scheidingen 
meer. En do boedels van personen, die in Indië 
hun fortuin maakten en daarna repatrieerden, 
worden door notarissen in Nederland vereffend. 
Do blij vors mot fortuin zijn nog zoldzaam. Zie 
ovor do vooruitzichten bij hot Indisch notariaat 
W. v. h. Notarisambt on Registratio no. 1203, 
1204 en 1205.

In do binnenlanden zijn vele notarissen tevens 
vendumeester, agenten van bankon, brand- on 
lovensvorzekoringmaatschappijon, enz., doch 
overigens oefonen zij — andors dan hunne col
lega’s in Nedorland — slechts zuivor notarieole 
practijk uit.

In het bijzonder als zoodanig bonoomde nota
rissen zijn gevestigd te Sórang, Batavia (4), 
Buitenzorg, Tangërang, Poorwakarta, Bandoong, 
Soekaboomi, Tasikmalaja, Cheribon, Indra- 
majoo, Tëgal, Pökalongan, Somarang (3), Sa- 
latiga, Pati, Koedoes, Rembang, Tooban, Bo- 
djonegoro, Socrabaja (3), Grisoe, Djombang, 
Sidoardjo, ModjokÖrto, Pasoerooan, Malang, 
Probolinggo, Bondowoso, Poerwokörto, Tjila- 
f]ap,Poerworödjo,Magëlang, Djokjakarta, Soera- 
karta, Madioen, Ngawi, Kediri, Blitar, Soomë- 
nëp, Padang, Port do Koek, Palèmbang, Kota- 
Radja, Médan, Pangkal Pinang, Pontianak, 
Bandjërmasin, Makasscr, Menado en Amboina. 
(Ind. Stb. 1905 no. 231, 1906 no. 399, 1909 no. 
232, 1911 nos. 245, 430 en 594, 1915 no. 183, 
1910 nos. 304, 483 on 593, 1917 no. 144).

Eon oigenaardigo rogoling kan men noemen het

ooil
candidaat-notaris of ander geschikt persoon.

Een notaris heeft goen aanspraak op vrijo pas
sage of oenig tractemont bij verlof naar Europa. 
Gewoonlijk wordt in zoodanig geval tusschen 
den notaris en zijn tijdolijken vervangor over
eengekomen dat de laatstgenoemde een vasto 
som of oen evonredig deel van do inkomsten, 
dikwijls 1/3, zal uitkeeren. Niouwo bepalingen 
omtrent do verloven werden vastgestcld bij 
Ind. Stb. 1907 no. 485.

Do notarissen staan onder toezicht van do 
Raden van Justitie (art. 140 R. O., art. 50 regl. 
j° Ind. Stb. 1907 no. 485). Voor de inspectio 
hunner protocollen zie art. 53 regl. j° Ind. Stb. 
1894 no. 113, 1895 no. 100, 1901 nos. 13 en 272. 
Behalve om gegronde redenen mogen zij hun mi
nisterie niet weigeren als dit gevraagd wordt. Van 
door hen te berekenen honorarium on verschotten 
is eon tarief vastgesteld bij Ind. Stb. 1874 no. 
9; ovor hunne verplichting kosteloos hunno 
diensten te vorrichten, zie art. 8 rogl. Op ver- 
beurto van hun ambt mogen de Ind. notaris
sen geene associatie aangaan; zoodanig vorbod 
bestaat in Nederland niet.

In den regel wordt bij do aanstelling tot 
notaris, welke niet, zooals in Nederland, voor 
het leven plaats vindt, anciënniteit gevolgd. 
In don Reg. Alm. vindt men een lijst van de 
notarissen en candidaten naar do volgordo hun
ner inschrijving. Voorschriften betreffende hun 
ranglijst treft men in Bijbl. nos. 5173 en 6815 
aan.

Bij de vervulling van vacante notarisplaatsen 
wordt de voorkeur gegeven aan zulke candidaten, 
die een stage van minstens één jaar hebben door- 
gomaakt (Bijbl. no. 5142). Vrouwon zijn tot 
notaris niet benoembaar. (Bijbl. no. 7012).

Ten einde tot notaris benoemd te kunnon 
worden moet men in Indië een examen liebbon 
afgelegd, hetwelk jaarlijks te Batavia wordt 
afgenomen. Hot is gesplitst in drie gedeelton. 
Personen, die in Nederland het volledig notaris- 
examon hebben afgelegd, zijn van hot derdo 
gedeelte, zij die aldaar het corsto gedeelte van 
dat examen hebben afgclegd zijn, evenals doc
toren in do rechtswetenschap, van het eerste 
gedeelte van het Indische notaris-examon vrijge
steld, doch hebben alsdan te Batavia nog een 
aanvullingsexamen te doen. Kennis van eenige 
inlandsche taal wordt bij het examon niet mcor 
gevorderd, doch do cliënten, die zich van die 
taal, doorgaans Maleisch, bedienen, gaan hoon 
als de notaris hun taal niet verstaat. Het Ind. 
examon-programma, vastgesteld bij Ind. Stb. 
1894 no. 214, is uitgebreid er dan hot Nedor
land sche, wat zich verklaren laat door hot aan
wezen van zoovele verschillende rassen on vol
ken. Niettemin zijn do eischcn minder hoog; 
do gelegenheid eeno goede opleiding te genieten 
is voor do aspiranten dan ook gering. Eindexa
men II. B. S. of ander voorbereidend examon 
is voor hen, die het notaris-examen wenschon 
uf te leggen, nog steeds niet veroischt, hoowol 
daarop meer dan eens bij de Regeering is aan- 
gedrongen (W. v. P., N en R. nos. 2141 on 2142. 
Vglk. no. 2147)

Voor do ambtenaren van het Binnenlandsch 
Bestuur, die als fungeerondo notarisson krach
tens hun ambt optreden, is het zoogenaamd

&
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uit do familie der Myrislicacecen, een altijd 
groenen boom, 8—12 meter hoog, op een 
pci'cboom gelijkend, met leerachtige, ovaal- 
langwerpige, aan voet en top toegespitste 
bladeren. De boom heeft, zich vrij ontwik 
kelende, een zuiver pyramidalon vorm, met 
horizontaal uitstaan de takken tot beneden 
aan den stam; de onderste takken kunnen een 
lengto van .4 tot o meter bereiken. Ofschoon ook 
van andero soorten van Myristica noten verkre
gen worden, die als muskaatnoten in den handel 
worden gebracht (zie benedon), is de Myristica 
fragrans voor de notencultuur verreweg de be
langrijkste.

Do noteboomen komen in verschillend go- 
slaclit voor; nl. in hoofdzaak die, welke slechts 
mannelijke bloemen geven, en die, welko alleen 
vrouwelijke bloemen voortbrengen en dus ook 
vruchten afwerpen. Maar bovendien vindt men 
dikwijls zoogen. „bociboomen”, d. z. boomen, 
die beide soorten bloemen dragen, en die, voor- 
zoover is waargenomen, altijd mannelijke boo
men zijn, wejko een meer of minder groot aantal 
vruchten voortbrengen. Men meent echter, dat 
er ook vrouwelijke boomen zijn, die mannelijke 
bloemen dragen; daaruit zou zich het feit laten 
verklaren, dat vrij geïsoleerd liggende tuinen, 
waaruit alle mannelijke en booi-boomen waren 
weggekapt, toch nog evenveel vruchten droegen 
als te voren. Men acht ééne mannelijke plant 
voldoende voor de bestuiving van twintig vrou
welijke.

Wanneer de noteboom eenmaal genoegzaam 
ontwikkeld is om vruchten voorttebrengen, — 
gemiddeld met het 10e jaar, dikwijls echter reeds 
in het 8e jaar, — draagt hij het gehoolc jaar 
bloemen en vruchten, zoodat do laatste steeds 
door geoogst kunnen worden; de maanden Juli 
en Augustus zijn op Banda echter de vrucht
baarste. Do vorm der bloemen is die van een 
urn, ongev. 5—7 m.M. lang, met vrij dik bloem- 
dek van bleekgele kleur, met 3 naar buiten 
omgelegen tanden of korte slippen; de man
nelijke bloemen bevatten een centrale vleezigo 
zuil, gevormd door de vergroeiing van een 
aantal (9—18) meeldraden; de vrouwelijko 
hebben een vruchtbeginsel uit één vruchtblad 
bestaande, dat steeds slechts één eitje bevat, 
met 2 kleine stempels aan den top. Vrouwelijko 
bloemen dor boei-boomen bevatten niet zelden 
meer dan één vruchtblad. Do vrucht, die voor 
hare geheole ontwikkeling ongeveer 9 maanden 
vordert, heeft de kleur en grootte cener perzik, 
doch is min of meer langwerpig; wanneer zij 
rijp is, splijt de bolster on vertoont zich de don
kerbruine noot, omsloten door de scharlaken- 
roode foelio, boenga pala (mal.), këmbang p&lfi, 
(jav.), kömbang pala (soend.), m a c i s (lat.), 
welke als het ware een gesloten netwerk vormt 
met zeer onregelmatige mazen; do naam foelie is 
afgeleid van fojium (blad).

Aanvankelijk slechts klein, neemt de poductio 
van den boom in de volgende jaren eerst snol 
toe en dan langzamerhand, tot 2000 vruchten; 
ongeveer in het 20e—2öe jaar bereikt deze hot 
maximum, waarop zij tot ongeveer het 00e jaar 
blijft voortduren, waarna do oogsten weder ver
minderen. De muskaatboom heeft dezelfde ont
wikkeling en levensduur als de monsch, heet het 
op Banda. Naar men zegt, kan de noteboom wel 
100 jaar oud worden. Onder nootmuskaat

voorschrift vervat in art. 141 regl. R. O. om bij 
overlijden of ontslag van een notaris, diens pro
tocol onverwijld over te brengen ter Griffie van 
den Raad van Justitie of ten residentiekantore. 
Elk nieuw benoemde notaris begint dus zijn 
praotijk zonder protocol!

Er is nog al cens over gesproken om inlandors 
aan te stellen voor het opmaken van akten voor 
de inlandsche bevolking, waarover zie Handel. 
Ncd.-Ind. Juristen-Vereen. 1886. Bijna zonder 
uitzondering zullen deze akton betreffen vor- 
koopen en belccningen van rechten op gronden. 
Zoolang daaromtrent geen de minste rechts
zekerheid voor de inlanders bestaat, wordt hot 
aanstellen van inlandsche notarissen door velen 
voorbarig geacht. De Regeering heeft inmiddels 
reeds inlandsche bestuursambtenaren, door het 
hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen, 
bevoegd verklaard tot het verlijden van authen
tieke akten n.1. die tot vestiging van credietver- 
band(Ind.Stb.l908no. 542 art. 15), terwijl akten 
van toetreding tot en uittreding uit eene coöpe
ratieve vereeniging mede mogen worden ver
leden door districtshoofden (Ind. Stb. 1917 no. 
617). Zelfs is kort geleden het Reglt. op het 
Notarisambt in dezen zin gewijzigd, dat voort
aan voor het ambt van notaris niet meer is 
vereischt het Nederlanderschap, maar voldoende 
is het Nederlandsche onderdaanschap, zoodat 
ook inlandors, die het diploma van cand.-nota
ris verwerven,tot notaris benoembaar zullen zijn.

Ter behartiging van do belangen van het no
tariaat werd in 1908 te Batavia opgericht de Ned.- 
Ind. Notarieele Vereeniging, welker leden ver
plicht zijn zich aan te melden als lid of buiten
gewoon lid van de in Nederland gevestigde 
Broederschap van Cand. Notarissen in Neder
land en zijne koloniën, voor rekening van welke 
Broederschap wordt uitgegeven het belangrijke 
Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en 
Registratie. Statuten en Huish. Reglt. van ge
noemde Vereeniging vindt men in W. v. P. N. 
en R. no. 2047.

Literatuur: P. Vellema, Het reglement op het 
notarisambt in N. O.-I., ’s Grav. 1891; voorts 
Bijdragen omtrent Ind. vraagstukken van den- 
zelfden schrijver, Semarang 1896; L. Ch. Kruijff, 
Praktische handleiding voor het Ind. Notariaat, 
Batavia 1868, thans verouderd; J. De Bruyn 
MGzn, notaris te Soerabaja, stolde samen drie 
werkjes, Het Notariaat in N.-I.; Handleidingen 
voor hen,d ie zich voor het zoogenaamd klein nota- 
ris-examen voorbereiden, Djocjakarta. Zie ook 
L. A. P. F. Buijn, Het nieuwe Reglt. op het Nota
risambt in N. I. in Recht in N.-I. XVIIIbl. 25; 
J. de Bruijn, Schets v. h. Notariaat in N.-I., in 
R. i. Indië, XLII bl. 163, 233, 302, 365 en XLIII 
bl. 11; vgl. ook.Mr. A. Nilant in Vergad. Ind. 
Gen. 28 Nov. 1898. Voorts opstellen van Ch. 
A. Heyligers, Mededeelingen betreffende het 
Ned. Indische recht in W. v. P., N. en II. no. 
1512, van H. G. C. Dén is, Het Notariaat in 
Ned. Oost-Indië in W. v. P. N. en R. nos. 2111, 
2112 en 2113 (waarover nots. Graafland in id. 
no. 2126).

NOTEMUSKAAT, NOTENCULTUUR. Do
notemuskaat of muskaatnoot (S e m e n m y- 
r i s t i c a e v. N u x moschata, Lat.; 
N utmog, Eng.; N o i x do m u s c a d e, 
Fr.; Muskatnuss, D.) wordt verkregen 
van de vrucht der Myristica Jragrans Houtt.,
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(booah pala, mal.) vorstaat men do zaadkornon, 
d. z. do zaden ontdaan van hun mantel (do foclio) 
on ook van hun donkerbruine, harde, brozo 
schil, dio nog do indruksels dor foelie vertoont; 
alleen do inwendige zaadhuid blijft dus om do 
„noot ” zitten. Zij zijn ovaal of eirond, gemid
deld 21/, c.M. lang en 2 c.M. breed, grijsbruin, 
netvormig geaderd. Doorgesneden heeft do noot 
een gemarmerd voorkomen, dat typisch voor 
allo Myri.slica-za.den is, en dat ontstaat, doordat 
donkere, gekleurde plooien der inwendige zaad
huid in bochten tot aan hot midden der kern 
loopen.

Soms worden aan een muskaatnoteboom, 
en wel uitsluitend aan boei-boomen, samenge
stelde vruchten aan getroffen, zoogen. tweeling- 
noton, pala bakambar. De bloem bovat nl. 
soms 2, 3 of zelfs 4 vruchtbeginsels, die door 
wederzijdsche drukking mot elkaar vergroeid 
zijn. j*De noten, in zulke vruchten besloten, zijn 
niot f volkomen rond, zooals de gewone noot, 
maar hebben een min of meer afgeplatten vorm, 
en worden in den handel een soort lager gewaar - 
deord dan oven groote en zware rondo noten. 
Daar de foelie tusschen de aan elkaar gedrukte 
noten zich dikwijls niot heeft kunnen ontwik
kelen, vindt men vaak slechts een not van 
foeliedraden, dio de noten te zamen omgoven. 
Andoro afwijkingen zijn de pala mëraja, 
vruchten die in trossen bijeenhangen; pala 
radja of koningsnoten, op Banda ook oogst- 
nootjes gonaamd, buitongewoon kleine, doch 
overigens normaal gevormde noten; pala 
dominee, vruchten, bij welke do foelie 
korter is dan gewoon lijk, zoodat hot bovensto 
gedeelto van den dop bloot ligt en op een 
baret van een dominee gelijkt; pala mëntjoori, 
of diovonnoot, waarbij do harde dop geen ge
sloten geheel vormt, maar onvolledig is, waardoor 
de noot, die bij haar groei niet overal denzolfden 
weerstand ondervindt een onregelmatigen vorm 
aanneemt; pala poetih (witte noot) of pala 
blanda, waar de foclio zeer licht getint, zolfs 
wel geheel wit is en do pala kakkerlak, bij 
welke de foelie wit of lichtgcspikkeld is.

Voor zoover kan worden nagegaan zijn niot, ■ 
zooals wel beweerd is, do eigenlijke Molukkon, — 
Tornato en omliggende eilanden, — hot vader
land van den muskaatnoteboom, maar ^.mbon. 
en do Banda- en omliggende eilanden, waar bij 
do komst der Portugeczon in 1511, en ook later, 
note hoornen werden aangotroffen. Do O.-I. 
(Jomp. beperkte do teelt tot do Banda-oilandon 
en rooide do noteboomen elders uit, waar zij dio 
aan trof. Toon de Molukkon in 1700 in bandon 
der En gelachen vielen, on ook lator, worden 
verschillende pogingen gedaan de notencultuur, 
in andoro landen, ook buiten den Archipel, 
intevooren. Op Mauritius, Bourbon, Madagascar, 
Zanzibar, West-Afrika, Cayenno, Brazilië, Suri
name, St. Vincont, Trinidad, Jamaica, Calcutta, 
hot Z. gedeelte van Voor-Indiëen Ceylon, loiddo 
dit tot geen blijvende resultaten. In het eiland 
Grunada (Kloino Antillen) werpt do cultuur 
bolero vruchten af, doch heeft men to kampen 
met gebrek aan geschikt werkvolk; in Ponang 
en Singapore scheen do cultuur bij uitnemendheid 
goed to zullen slagen en leverde zelfs oogsten op, 
weinig minder on soms zelfs grooter dan die 
der Banda-cilanden. Eono hevige ziokto, dio do 
plantsoenen op die beide plaatsen in 1860 teister

de, heeft dc daar eenmaal bloeiende cultuur 
goed als geheel te gronde gericht. In den Archi
pel wordt, buiton de Banda-eilandon, do noten
cultuur nog gedreven op Sumatra, de Minahasa 
met Groot-Sangi en Siauw, Amboina, Java 'on 
Ternato mot Halmahéra; daarovor volgon later 
oenigo bijzonderheden.

Bij do komst onzer voorvaderen in de Banda- 
cilanden werden notontuinen aangetroffen op 
Lontor, Banda-neira, Ai on Roen; op Goenoeng- 
api zouden vroeger ook noteboomen aanwezig 
geweest zijn, maar deze waren alle, waarschijn
lijk door vulkanische werkingon, verdwenen. De 
Compagnie zocht het monopolio der noten te 
verkrijgen; herhaaldolijk kwam zij in strijd met 
do bevolking (zie BANDA-EILANDEN, Dl, I, 
bl. 132), wat ten slotte leidde tot do uitroeiing 
of verbanning der bevolking door Coen, terwijl 
de aanwezige notentuinen in pcrceelen, perken 
genaamd, verdeeld werden (den eersten keer 
in 1627) en aan verschillende personen, p er
ken i o r s, uitgegeven, onder voorwaardo, 
dat zij daar uitsluitend noton zouden telen en 
het product tegen bepaalde prijzen aan do Comp. 
af staan. Zij zorgde door uitroeiing der planten, 
op andere eilanden aangetroffen, ervoor, dat 
alleen op de Banda-eilanden noteboomen 
werden aangetroffon; zelfs worden omstreeks 
1638 allo notentuinen op Roen uitgeroeid, 
omdat de „smokkelhandel” vandaar niet tegen 
te gaan was. De perkeniors lieten de gronden 
door perkhoorigen, een soort van lijfeigenen 
aan do perken verbonden, bebouwen; aanvan
kelijk verkregen zij goede resultaten, niet alleen 
door do notencultuur, maar ook tengovolge 
van bijverdiensten, meost door don handel op de 
Z.O.- on Z.W.-eilanden. Omtrent 1760 vermin
derden echter deze inkomsten, vooral door 
concurrentie van anderon; een orkaan ver- 
woestto in 1778 het grootste gedeelte der per
ken, zoodat do porkeniers, dio hunne winsten 
steeds hadden verteerd, in treurige omstandighe
den verkeerden. Om hen to helpen werden, togen 
het einde der 18o eeuw, door de Comp. de perken 
overgonomon on de daarop rustende schulden 
afgelost, on daarna de perken aan de vroegere 
eigenaars in bruikleen afgestaan. Herhaaldelijk 
troffen nieuwo rampon do porkeniers; zij werden 
bijgestaan door het verstrekken van kapitaal, 
terwijl hun in 1824 do eigendom van hunne 
perken word overgedragon. Niouwo tegenspoed 
maakte oimiouw geldolijko hulp noodig, vooral 
toon in 1852 eon aard- on zeebeving groote ver
woestingen veroorzaakte. In 1860 werd, tegelijk 
met do slavernij, do porklioorighoid opgehovon; 
do Rogooring kwam do porkoniers tegemoet in 
do aanschaffing van vrijwillige arbeiders door 
voorschotten en door do kosten der loonon op 
zich to nemen. De perkeniors bleven, ovcnals 
to voren, vorplicht noten te telen en die aan het 
Gouv. to leveren, maar ook daarin kwam spoe
dig vorandoring. Do voordoelen, welke hot Gouv. 
uit do cultuur trok, vormindordon sterk en 
dreigden optohouden; do Rogeoring besloot hot 
zooveol mogclijk daarheon te loiden, dat do ge
dwongen teelt on hot monopolie in eeno vrij- 

lligo cultuur mot gohoolo beschikking over hot 
product zou verandoron on stoldo bij Ind. Stb. 
1804 no. 71a de voorwaardon vast, volgons 
welko dit geschieden zou. Do porkoniers, die 
daartoe toetraden, zouden onthoven worden
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de moeilijkheid het product van do hand te zetten 
èn wegens de omstandigheid, dat do bevol
king toen geen geld bezat, ja dit zelfs niet kende. 
Deze toestand veranderdo echter weldra en 
sedert 1870 breidde do cultuur zich aanmerke
lijk uit, zoodat het totaal dor hoornen, in 1897 
in do Minahasa aanwezig, op 902,470 word ge
raamd, waaronder 665,034 van 1—10 jaar. 
Buiten de eigenlijke volkscultuur werpen do 
particuliere landerijen in do ros. Menado ook nog 
eenigen oogst af. Op Ambon werd tijdens do 
Comp. oogluikend toegestaan, dat noteboomen 
gespaard bleven; toen do perken te Banda in 
1778 zoo zwaar geteisterd werden, besloot zij do 
teelt ook op Ambon intevocren waar zij zich ech
ter weinig ontwikkelde, ook niet toen zij in 1827 
vrij verklaard werd. Eerst sedert 1877 breidde 
de cultuur zich krachtig uit; het getal noteboo
men op dat eiland aanwezig, werd omstreeks 
1896 op ongeveer 240.000 gesteld. Ten slotte 
vindt men op de Oeliascrs, op Sangi, Siauw 
en Ceram min of meer geslaagde aanplan
tingen. Op Ternate worden van de daar liggende 
particuliere tuinen noten verkregen; overigens 
wordt er van dat eiland een veel grootero hoe
veelheid uitgevoerd, die van Halmahéra, Tidore, 
Batjan en Obi verkregen wordt; van Halma- 
kéra grootendeels niet do echte, maar van do 
M. succedana BI. (Halmahéra-noot). Op Java 
en Madoera is de teelt, die op enkele particu
liere landerijen en in Soerakarta op huurlanden 
gedreven wordt, van zeer weinig beteekenis. 
Op Sumatra daarentegen is zij van veel meer 
belang; op Sum. W. kust werd zij in 1839 inge
voerd en nam vooral sedert 1860 toe, zoodat 
in 1893 5032 pik. geoogst werden; daarna is zij 
echter afgenomen. In Benkoelen werd de cultuur 
door de Engelschen in 1798 ingevoerd, zij nam 
aanvankelijk een vrij hooge vlucht, doch is se
dert verminderd en thans van weinig beteekenis; 
ter Sum. O.kust, waar de uitvoer in 1892 tot 
3930 pik. steeg, daalde deze al zeer spoedig 
weder; eveneens is op Atjóli do cultuur van 
weinig beteekenis.

In grove trekken is do wijze van cultuur en 
bereiding in grootero aanplantingen (perken en 
tuinen) de volgende: Do boom, die hot best in 
de lagere bergstreken tiert, wordt bijna uitslui
tend van zaden gewonnen, en niet van stekken, 
daar do proeven met de laatste plantwijzo tot 
heden geen gunstige resultaten opleverden; 
daartoe worden zaad beddingen aangelegd, waar 
de noten in den dop worden uitgezaaid. Een jaar 
daarna zijn de plantjes geschikt om in de tuinen 
overgebracht te worden, hoewel het de voorkeur 
verdient zo eerst nog in kweekbeddingen te ver
zorgen. Op de Banda-eilanden worden de tuinen, 
om ze tegen den wind te beschermen, door 
gordel hooge boomen, — meest pandanen, — 
omgeven; bovendien worden nog groote woud- 
boomen in de tuinen geplant, vooral kanari- 
boomen, doch ook andere nuttige boomen. o. a. 
kömiri. Ook elders, waar men geen Jast van den 
zeewind heeft, wordt dit laatste wel toegepast; 
die boomen zijn dan echter geen „schutboomen”, 
maar „schaduwboomen”, zoodat do noteboomen 
bijna overal in do schaduw gekweekt worden, 
iets waarvan het nut wel betwijfeld wordt. Aan 
grondbewerking wordt in den regel weinig go- 
daan; van bemesting, behalve door de afgeval
len bladeren, enz., is zelfs in de geregelde

van de verplichting om noten te telen of aan het 
Gouv. te leveren, en ontslagen van do vorderin
gen, die het Gouv. tegenover hen wegens ver
leende hulp kon doen gelden; daarentegen zo\ï- 
den zij moeten afzien van allo tusschenkomst van 
het Gouv. in het bekomen en onderhouden der 
arbeiders en zou de Regcering de perken aan 
cene grondbelasting kunnen onderwerpen. Na 
eenigen tijd waren alle perkeniers tot deze 
voorwaarden toegetreden en sedert 1873 hield 
de verplichte teelt en levering der noten geheel 

, op te bestaan *) (vgl. P. A. Van dor Lith, Ned. 
'O.-Indië, II, bl. 155). Na dien tijd is de productie 
van noten en foelie iri de Banda-eilanden, — die 
zich trouwens reeds sedert 1857 had uitgebreid,— 
aanmerkelijk gestegen en bedroeg reeds in 1875— 
1884 het dubbele der jaren 1850—1874, ter
wijl zij sedert 1885 nog iets hooger klom. 
Ook in een ander opzicht beleefden de porkeniers 
— die trouwens zich krachtig beijverden van 
den toestand partij te trekken door het zoeken 
van nieuwe afvoerwegen, — goede tijden na 
de vrijlating der teelt, daar de prijzen van het 
product van 1870—1890 vrij hoog waren; 
immers bedroegen zij, met schommelingen, van 
1840—1855 van ƒ 2,36—/ 1,20; 1855—1863
daling tot op ƒ 0,60; na 1863 stijgend tot 1872 
ƒ 2,03; 1872—1885 daling tot op ƒ 1,18; 1885— 
1890 rijzing tot ƒ1,65; — doch na 1890 bijna 
voordurend sterke daling tot op ƒ 0.27 in 1909 en 
1910. Daarna is de prijs weder gestegen tot 
ƒ 0,39 in 1911 en tot ƒ 1. 50 in 1916, — alles ge
wone eerste soort per half kilo. Terwijl de pro
ductie der foelie natuurlijk ongeveer gelijken 
tred houdt met die der noten (met dien verstande, 
dat de hoeveelheid foelie ongeveer 4 maal kleiner 
is dan die der noten), is dat met de prijzen der 
beide artikelen niet altijd het geval; in de 16e 
eeuwr was die der foelie 3 a 4 maal hooger dan 
van de noten, doch daarna daalde de verhouding 
steeds langzaam totdat de prijzen ongeveer in 
het midden dezer eeuw bijna gelijk geworden 
zijn. Van 1840—1856 waren zij van ƒ2,51 tot 
ƒ 1,06; van 1855—1863 voortdurende daling 
tot ƒ0,67; van 1863—1872 snelle rijzing tot 
ƒ2,73; daarna tot 1885 daling tot ƒ0,85; tot 
1889 stijging tot ƒ1,87; daarna voortdurende 
daling tot ƒ0,95 in 1896, terwijl de prijs in 1897 
tot ƒ 0,98 steeg, en in de jaren 1898—1916 lus- 
schen ƒ 0.90 en ƒ 1.60 schommelde, alles per half 
kilo. De productie van muskaatnoten heeft zich 
in den Oost-lndischen Archipel ook buiten de 
Banda eilanden uitgebreid. Met name is dit het 
geval in de Minahasa. Terwijl het product der 
Banda-eilanden nog uitsluitend aan het Gouv. 
moest worden geleverd, werd reeds bij besl. van 
28 April 1839 de teelt van specerijen op Java 
en Sumatra vrijgelaten en het o ver brengen van 
planten en zaden uit de Molukken naar andere 
streken veroorloofd. Dit geschiedde o. a. naar de 
Minahasa, waar do notenteelt ook eene volks
cultuur werd, vooral sedert 1854 tengevolge van 
de bemoeingen van den resident Jansen. Zij 
gaf aanvankelijk weinig resultaten èn wegens

*) Behalve op de toen reeds bestaande 34 no- 
tenperken wordt de notencultuur in de 
Bandaeilanden thans nog gedreven op 2 
landen op Roen, in 1874 en 1877 on op één 
land op Rozengain, in 1874 door het Gouv. 
in erfpacht uitgegeven.
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plantingen geen sprake. Daar do vrucht geduren- 
do het goheele jaar rijpt, wordt ook voortdurend 
geoogst; in Juli on Augustus zijn de werkzaam
heden echter hot menigvuldigst, omdat dan 
gewoonlijk do helft, soms moor, van don oogst 
wordt binnengehaald. Daartoe gaan mannen 
en vrouwen ’s morgens vroeg naar de tuinen, 
voorzien van een langen stek (gaai-gaai), waar

van boven eon dubbele haak zit om do noot

butter, nutmeg-buttor)” vervaardigd. Op do 
Banda-eilanden gesohiedt dit hoofdzakelijk uit 
inférieure soorton, op eenvoudige wijze, nl. 
door do noten te kneuzen, uittestoomen en uit- 
tepersen. Do opbrongst bedraagt 25—30 %. Do 
ovorblijvendo kook wordt gebruikt om een fijno 
soort champignons te telen, door zo vermengd 
mot den bolster en de doppen te overdekken 
mot een laagje aarde en daarover te leggen 
reepen van pisang-stammen en bladeren. In een 
paar fabrieken in Duitschland wordt muskaat- 
botor in het groot bereid. Eindelijk wordt uit 
minderwaardige noten nog wel, „noten-olie” ge
destilleerd. Deze is tot eene hoeveelhoid van 
8—15 % in noten aanwezig, het is eene kleur- 
Ioozo, vluchtige vloeistof, dio al het aroma der 
noten bovat. Uit foelie kan men 4—15 % eener 
soortgelijke olie destilleoren.

Bij do kleine volkscultuur, met name in de 
Minahasa, wordt veel minder moeite aan de ver
zorging en don pluk van het product besteed. 
Ohineezen koopen de noten en foelie op en leve
ren die aan de Europeesche firma’s ter bereiding; 
fouten bij het afplukken en de aflevering der 
noten, o. a. door onrijp opengegane vruchten 
met do rijpe noten te vermengen, en andere 
misbruiken, maken dat het Menado-product 
minder waardo heeft dan het geval zou kunnen 
zijn.

! .

aan
aftetrekkon en daaronder een mandje om do 
vrucht optevangen; oen mand om do afgeplukto 
noten to bewaren, hangt hun om de schouders. 
Do bolster wordt van do geheel rij po on gave 
vruchten verwijderd, doch om de onrijp afge
trokken vruchten gelaten om deze to onderschei
den. Do noten worden gesorteerd en, nadat zij 
van do foelie ontdaan zijn, in het „rookkom- 
buis” gedaan, een gebouwtje, waarin do noten 
aan don rook van lan

I

voortsmeulendogzaam
houtvuren blootgesteld zijn, ten einde ze in den 
dop te drogen. Na ongeveer 6 weken zijn zij droog 
en voor do verzending geschikt wanneer men zo 
in den dop wil verkoopen, waartoe zij dan nog 
eene nauwkeurige sorteering ondergaan. Zijn zij 
direct voor do Europeescho markt bestemd, dan 
worden zij in zakken op een droge plaats be
waard on ondergaan, als or eene groote partij 
bijeen is, eene verdere behandeling, bostaando 
in het „kloppen” of bovrijdon van don dop, het 
Borteoren in gavo of vette noten, in gerimpoldo 
on in rompen, waarna de gavo noten weder naar 
de grootte worden gesorteerd. Eindelijk worden 
do noton gekalkt; do op do Banda-eilanden 
meest gobruikelijko wijze is do noten in een dikke 
brij van versch gebluschto kalk met zeewator 
to leggen en ze daarin eenigen tijd to bewaren, 
waarna men ze op bamboezen horden laat uit- 
lokkon en daarna to drogen logt. Bij het drogo 
kalken, dat op Suroatra en Singaporo in gebruik 
was, werden de noton met versche, fijn gezeefde 
kalk tusschen do handen gewroven. Hot kalken 
veroorzaakt het wit bestoven uiterlijk van noot
muskaat, on is oen voortreffelijk middel om do 
noten tegen insecten to beschermen. In de dagen 
der Comp. diende deze handgreop tevens om het 
kiomvermogen dor noten to dooden, uit vreos 
dat zij elders en vooral in vroemdo koloniën 
zouden worden uitgeplant (dat do vogels, be
paaldelijk Carpophaga aenea en andero mus- 
kaatduivon (zie Dl. I, bl 044) op do vorscho 
foelie verzot, do zaden van eiland tot oiland mo- 
devoerden, kon de Comp. niot verhinderen). Na 
het drogen worden do noton nog goed nagezion, 
in kisten vorpakt en dan naar Europa, vooral 
naar Nederland, gezondon. Slechts ongeveor % 
gaat naar elders, grootendeols naar Now-York 
en do rost naar Londen.

Verschillende ziekten teisteren do notencul- 
tuur; in do eerste plaats de bastziekte, tenge
volge waarvan do boom, soms in één dag óf 
geheel óf aan het bovensto gedeelte verwelkt, 
waarna de boom afsterft, voor zoover hij verwelkt 
is. Op Singaporo en Penang heeft destijds de 
zickto ontzaglijke schade aangericht; ook in den 
Archipel is zij, doch niet zoo heftig, opgetreden; 
op do Banda-eilanden, Ambon en omstreken, 
Ternato en Riouw schijnt zij echter geheel onbe
kend to zijn. De zoogen. witte mieronplaag en de 
wortelschimmel schijnon, volgens Prof. Janse, 
dezelfde ziekte te zijn. Eon ziekte, die eveneens 
veel schado veroorzaakt, is het onrijp opon- 
springen der vruchten, waardoor de noten óf 
geheel onbruikbaar voor den handel óf een 
inferieur product worden (gerimpelde noten). 
Voorts worden nog vermeld de starvlekken- 
ziekto, do witto on do zwarto draadschimmel 
on de wortelschimmel, terwijl do noteboom 
ook nog to lijden heeft van woekerplanten on 
diorlijko parasioton, voornamelijk kevors, zooals 
do schadelijke „boor-boor”, de „gaai”, het tak- 
kovortje on het noton-boorkevortje.

■ Bohalvo van j:lo Myristica Jragrana worden 
ook nog zadon~van andói’o soorten als notomus- 
kaat in den handol gebracht. De bclangrijksto 
is do „papooa-noot” of „lango noot” afkomstig 
van Myristica argentea Warb., dio slechts in hot 
wild in Nieuw-Guinea schijnt voor to komen on 
door do inboorlingen wordt ingozameld. Zij 
wordt gebracht naar Banda, Ternato, Makasser, 
soms naar Monado, daar op do wijzo der mus
kaatnoten bohandold en naar Europa verscheept; 
haro waardo wordt op a/3 dor gowono noten ge
steld. Hare foelio is als „wilde foelio” bekend; 
dozo heeft mindor fijn aroma, en wordt wol met 
do echte foolio vermengd; zij behaalt ongeveor 
ij^ van den prijs dor laatste. Deze soort 
wordt wel vorwissold mot do mannetjesnoot of 
Pala laki-laki (Myristica fatua Houtt.) uit do 
Molukkon, wolko slechts zoor wtwnig geur hooft

Do foelie wordt, na van de noot verwijdord to 
zijn, op ronde, vlakke bamboezen horden in do 
zon gedroogd; daar or zeer op gelet wordt of zij 
in haar geheel is of wel gebroken, laat men haar 
niet eons indrogon; als zij slap on buigzaam 
geworden is, wordt zij plat getrapt on verder ge
droogd. Daarna wordt zij gesorteerd en in zoogen. 
sokkels (baaltjes van matton of boombladon) 
verpakt en verzonden. Noton en foelio worden 
in Europa door do makelaars nog ccns nagosor- 
tcerd, beschreven en gewaardeord en in veiling 
gebracht.

Uit do noten wordt ook wel een geel vet, do 
Hg. „notonzoep (Balsamum nucistao, Muskat-

J
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'% waarde als leverende kino( (zie DL II, bl. 324), 
andei’o hebben vethoudende zaden (zie OLIËN)- 

Literatuur: Over do notemuskaat en haro 
cultuur verschenen de zeer belangrijke werken: - 
Dr. O. Warburg, Die Muskatnuss, Leipzig 1897 
en Dr. J. M. Janse, De Nootmuskaat-cultuur 
in de Minahasa on op de Banda-eilanden (Meded. 
uit ’s lands Plantentuin), Batavia—’s Grav. 
1898. Verder van Gorkoms Oost-Indische Cul
tures 1918 Deel III.

van den Handel en do In- en Uitvoerrechten in Nederlandsch Indië 
de producten van den muskaatboom in de laatste jaren onderstaande

en die soms als medicijn gebruikt wordt. Uit
sluitend aan de Londensclie markt komt do 
Bombay-foelie, afkomstig van Myristica tnala- 
barica Lam., zonder reuk of smaak, en die ge
bruikt wordt voor vervalsching van het poeder 
van goede foelie. Als bijmengsel bij de echte noten 
komen in den handel nog voor: de bovengenoem
de Halmahéra-noot en de Batjan-noot van 
Myristica speciosa Warb. Van de niet-aroma- 
tische Myristica’s hebben sommige nog eenigo |

Volgens de statistiek 
bedroeg de uitvoer van 
hoeveelheden in K. G.

I!
;•:

I
1911.Uitvoerhaven 1912. 1913. 1914. 1915.

Gecultiveerde muskaatnoten (in den dop)
82.179 
29.308 

5.073 
13.171

j® j|
I' Segiaxang. 

Soerabaja .. 
Pëkalongan . 
Pasoeröeari ' J.. .. 
ProBoIInggo ... 
Tandjong Priok 
Menado

43.772
29.367

40.805
37.838

8.162
6.876
3.382

46.552
59.986
12.928 -;' 11.543

2.820
274.608
446.813
177.721

449.306
253.276
207.425

83.474
70.766
63.376
56.651
49.441

323.089
652.501
198.381

227.950
278.763
161.035

Oeloe Siau .. . 
Amboina..........
gastal
Ternate ..........
Tapa Toean ..
Makasser........
Banda Neira .
Taroena..........
Goenoeng Sitoli 
Saparoea..........

1
i

■*

121.831
65.705

94.673
64.46464.710

140.031
177.334
69.080

i223 873 
84.290 
27.164

211.119
73.464
26.707
14.701
12.865.
12.484

I •

i' Idi 19.720
Liroeng

Gecultiveerde muskaatnoten (geklopt)
211.734 80.633

— 4.009
Semarang .. 
PekaloDgan . 
Soerabaja .. 
Banda Neira 
Padang 
Makasser .. . 
Menado .... 
Ternate ....

82.375
3.200
5.346

481.185
192.061
320.584
35.857

9.818

110.244
7.119

577.651 374.737
242.240
165.612

593.292
256.213
243.246

38.629
23.327

78.715
50.540

Wilde muskaatnoten (in den dop) 
77.469Makasser

Amboina
113.910

8.921

Wilde muskaatnoten (geklopte) 
34.369 1 25.995Makasser

Menadoi 3.786

Poelio
20.023

5.848
2.248

Semarang .. 
Soerabaja .. 
Pasoeroean . 
Pëkalongan .. 
Banda Neira . 
Makasser .. ..
Menado .........
Padang ........
Amboina.........
Ternate .........
Tapa Toean . 
Oeloe Siau J/-.

48.857
9.811

31.061
3.573
5.447

28.941
5.51058.312*

2.182
143.436
118.344
90.450
67.526

148.792
134.407
101.517
49.385

229.597
97.748

102.063
48.123
20.482
18.986
11.408
16.810

170.222
78.203

118.051
45.428
38.578
15.037
10.637
6.380

11.280
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NOTENSCHRIFT. Zio MUZIEK on MUZIEK
INSTRUMENTEN.

NOTODIRODJO, Pangóran Aria; gcb. 1858 
te Djokjakarta cn aldaar gcst. 1917, was de 
zoon van Pakoe Alam V (zio aldaar) en was do 
eorsto hoog-adollijko Javaan, die een Europee- 
sche schoolopleiding heeft gehad. Na lager on
derwijs te hebben genoten, bezocht hij do H. B. S. 
om daarna volgens de traditie to worden opge
leid tot Officier van het Legioen van Pakoe Alam, 
waarin hij aanvankelijk bij hot corps dor Cavalle- 
rio werd ingedeeld. In 1883 werd hij Lt. Kwartier
meester, in hetzelfde jaar ontving hij den titel 
van Pangóran.

Lator werd hij door zijn vader belast met het 
beheer der financiën, een zwaro taak, aan gezien 
na den dood van Pakoe Alam IV de financieële 
toestand van het vorstenhuis zeer treurig was. 
Dank zij do energie en het streng, maar beleid
vol optreden van Notodirodjo waren in 1889 
alle schulden, behalve die aan het N. I. Gouver
nement, af betaald. Na verschillende administra
tieve reorganisaties tot stand gebracht to hebben 
werd Notodirodjo naar Adikarta(zio aldaar)over
geplaatst als vertegenwoordiger van Pakoe Alam 
V, ten eindo do economische, in het bijzonder 
agrarische hervormingen van dat dool van het 
P. Alamsehe grondgebied te leiden, waarbij hem 
zoodanigo macht werd toogokond, dat do regent 

Adikarta slechts politiehoofd bleef. Weer 
aan het hof in do stad geplaatst zijnde, werd hij 
spoedig do rechterhand van zijn vader, omdat 
do kroonpretendent — Notodirodjo’s oudere 
broeder — ziokelijk was. Na den dood van Pakoo 
Alam V, cn tijdens de regccring van den ziekc- 
lijken P. A. VI, dio reeds in 1902 stierf, was 
feitolijk Notodirodjo do bestuurdor van do Pakoo 
Alaman. Daarna werd als wd. hoofd van het 
Pakoo Alamsehe Huis benoemd de oudsto pa
ngóran (S&sr&ningrat), doch toen deze zich later 
torugtrok, kwam N. weer aan het hoofd to staan, 
nu officieel als prins-regent cn tevens als voogd 
van den jeugdigen kroonpretendent. Bij diens 
verheffing tot Pakoe Alam VII word Notodirodjo 
vat» Kapitein bevorderd tot Majoor b. d. Gen. 
Staf. Pangóran Ari& Notodirodjo was verder 
stichter cn voorzitter van do Vereeniging voor 
Hollandsch-Inlandsch onderwijs op neutralen 
grondslag, evenals van het Javaanscho Studie
fonds „Darmoworo”, voorzitter van hot hoofd
bestuur van „Boodi Oetomo”, bestuurslid van 
verschillende vereonigingen, terwijl zijn naam 
in de Vrij metselaarsbeweging een goeden klank 
had. Vermeld mag worden, dat hij in 1880, samen 
mot Controleur Rosomoier, Javaanscho wetten 
bewerkte en uitgaf.

In do sociaal-politieko beweging was Noto
dirodjo reeds in 1900 mot Waidin Socdira Hoe
sad a (zio aldaar) werkzaam, toen deze pogingen 
dood oon Javaansch-nationaal Studiefonds op 
to richten, welke pogingon mede leidden tot de 
oprichting van „Bocdi Ootomo” (zio aldaar). 
In 1912 word Notodirodjo tot voorzitter van 
hot hoofdbestuur dier vereoniging gekozen, in 
wolko functie hij zich deed konnon als een tact
vol vereenigingsloidor, dio vooral do intollectu- 
oolo ontwikkeling dor inlandscho bevolking op 
hot oog had. In 1914 was hij door ziokto ge
noodzaakt af to treden.

Dat Notodirodjo een voorstander dor intcl- 
lectueole ontwikkeling was, bleek o. a. daaruit,

dat hij oon drietal zijner broedors, o. w. don 
regent van Ponorogo (don ex-controleur) R. M. 
A. Koesoemo Joedo, en vijf zijner zoons, van 
'wio' een reeds arts, naar Nederland heeft 
zonden voor verdero universitaire vorming. 
Radèn Adjëng Karlinah, de eerste Javaanscho 
onderwijzeres met Europcescho akte, is 
van Notodirodjo’s dochters. (Zio verder „Ned. 
Indië, Oud en Nieuw”, Afl. 3 Jg. I, „£,.A,. Noto
dirodjo en zijn aandeel in de opleving van het 
Javaanscho Volk” door S. Surya Ningrat).

NTOEAN-NTOEANGI. Zio MUZIEK EN MU
ZIEKINSTRUMENTEN.

NUMMULIETEN, zie RHIZOPODA.
NYCTANTHES ARBOR TRISTIS L. fam. Olea- 

ceae. Srigading (jav). Heester of Jago boom, 
uit Britsch-Indië, in tropische streken gokweekt 
om de welriekende bloemen. De bladeren en de 
bloemen worden als daoen karangan gebruikt 
om do menstruatie to bevorderen. Zo worden op

ge-

een

de pasars to koop aangeboden en ook .-tegen 
enkele kwalen aangewend.^/;, &/?' 1.0.C'~^' w-:

NYMPHAEA. fam. Nymphaeaceae. ' Toen- •
djoeng (mal., jav., soend.). Waterplanten, mot 
drijvende bladeren en bloemen. Verschillende 
soorten komen in Ned.-Indië in het wild of 
gekweekt voor. Zie LOTUS.

NYSSA JAVANICA Wang. fam. Nyssaceae. 
Hiroeng (soend.); Woeroe gading (Jav.). Zeor 
groote boom tot 50 M. hoog, in het Westen van 
den Archipol voorkomend. Hot hout, dat in do 
bergstreken van Java soms in groote afmetin
gen to krijgen is, wordt wol gebruikt als bouw- 
hout. Do zuro vruchten worden gegeten.

NIJVERHEID. In de tijden der primitieve 
Inlandscho samenleving was er van eigenlijke 
industrio weinig sprake. Do lcleino landbouwer 
was zijn eigen bouwmeester, zijn eigen timmor- 
man, wagenmaker enz., zijn vrouw spon, weefde 
en batikte.

In do groote centra in do omgeving van de 
vorsten alleen kondo mon lieden, die afzonder
lijk ambaehton beoefenden on het waren de vor
sten, die sommige dier ambachten in bescherming 
namen, aanmoedigden on tot hoogero ontwik
keling brachten. Zoo kwam de metaalbewer
king, inzonderheid het smeden van krissen en hot 
vervaardigen van gongs, gambangs en konangs 
(muziekinstrumenten), do lederbewerking vooral 
het uitslaan en verven van wajang- (schaduw
spel) poppen, en de batikkerij tot hoogen bloei.

Ook ontwikkeldo zich eveneens onder den in
vloed van vorston on grooton, als er in zekere 
landstroken do omstandigheden gunstig waron, 
industrieën als vlechtorijen, snijwerk, potten
bakkerij o. a. Industrieën ontstonden niet uit 
economisch besef of uit drang naar verbetering 
van cconomischen toestand, doch waron go- 
volgen van de begeerte naar wceldo van vorston 
en grooten. En ook do kleine landbouwer vor- 
langdo naar eonigo luxe bij zijn huis, moubelcn, 
gereedschap en kleeren en kwam daardoor wel 
tot tijdelijko bcoofening van eon of andoro 
industrie, vooral tot snijwerk cn batikkunst. 
Daar, waar gehecle kampongs smeedwerk leve
ren, gongs gieten, katoen batikken, uitsluitend 
ton behoeve van den vorst en zijn talrijko familie
leden, daar waar do landbouwer zijn plooghout, 
zijn vrachtkar, zijn rijstmesje e. d. gereedschap
pen met snijwerk versiert, daar kent mon geen
industrie, zooals do Westersohe wercild dio hoeft.

van
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peescha on Chinccscho werkkrachten. Vordor 
vraagt do Europocscho zoowol als do Inlandsclie 
samenleving naar tal van industrio-producton: 
moubolon, ijzerwaren, kloodoron enz. Voor eon 
groot deel moet daarin voorzien wordon door 
invoer uit Britscli-Indië, Japan on Europa; voor 
eon ander deel wordt orin voorzien door vreomde, 
hoofdzakelijk Chineescho ambachtsliedon on 
slechts voor eon zeer klein deel door Inlandsclie. 
Hoe wol hot wellicht voor velo inge voordo arti
kelen economischer zal zijn, ze to blijven botrok- 
ken van andoren, zijn or ook onder, dio even
goed in Indië vorvaardigd konden wordon on 
dio tal van Inlandsclie handen werk en loon zou
den kunnen verschaffen. Zoo zal or naast don 
Ghineeschon workman,'dio hior eenmaal gevestigd 
is, bij do zich steeds vermeerderende behoefte, 
nog plaats genoeg zijn voor bekwame In land- 
sche ambachtslieden. Bovondion oischt do be
werking van ijzer en hout ton behoeve van 
huizenbouw en landbouw moor zorg dan op velo 
plaatson tot op heden or aan besteed wordt.

Do Inlandscho nijverheid is grootendeols 
huisnijverheid. Als do voornaamste categorieën 
van beoefenaars dier nijverheid zijn te noemen: 
metaalboworkers, (goud- en zilversmeden, kopor- 
on ijzersmeden, blikslagers), houtbewerkers (tim
merlieden, houtsnijders, meubelmakers, wagen 
en karronmakors, scheepsmakers), batikstors, 
kleermakers, leerlooiers, lederbewerkers, hoorn- 
bewerkers, metselaars, steenhouwers, kalkbran
ders, bereiders van landbouwproducten, als 
klapporsuiker enz.

De Europeescho nijverheid heeft zich in do 
laatste jaren buitengewoon snol ontwikkeld 
en wordt, zooals uit het hier volgend overzicht 
kan blijken, van moer on meer bcleekenis voor 
do kolonie. Wat de landbouwnijverheid betreft, 
kan volstaan wordon met to verwijzen naar do 
betreffende producten.

Dat hot streven, om door middel van eigen 
industrieën zich meer en meer onafhankelijk 
to maken van het buitenland, ook bij do Ro- 
geering allo mogelijke steun vindt, behoeft nau- 
wolijks to worden vermeld.

Omtrent het aantal particuliere nijverhoids- 
ondernemingon in Ncdorlandsch-Indië, waaraan 
op 1 Juni 1914 vijf of meer arbeiders verbonden 
waren, wordt in do hierachter volgende tabel 
een overzicht gegeven.

Door hot binnondringon van Europocscho 
industrie, door do verandering van politioko 
omstandigheden dor vorston en hoofden, door 
de geheel© omkeor in economisclion toestand, 
o. a. de verandering van producten- in geldhuis
houding, kroeg de industrio hier langzamer
hand een andere beteekonis en kwam hior en 
daar reeds noodzakelijkheid van beoefenen 

een of ander ambacht, on verloor do nijver-

5

!• van
heid veel van haar oorspronkelijk karakter. 
Een gevolg daarvan was, dat velo ambachten 
zooals wapensmederij, houtsnijkunst on dor
gelijke z. g. kunstnijverheid, achteruit gingen 
en dreigden to verdwijnen. Een ander gevolg 

dat eon deel der Inlandscho ambachtslie
den in dienst kwam bij de zich steeds uitbreiden
de Europeosche industrio. Waar do inlandscho 
industrie, door 'noodzaak gedreven, meer uit
breiding kreeg en oen belangrijke bron van in
komsten had kunnen worden, zag men echter 
over hot algemeen weinig economischon voor
uitgang, doordat do moor intellectueel ontwik
kelde, meer energieke en meer kapitaalkrachtige 
vreemdelingen gebruik konden maken van hun 
overwicht op den zorgeloozen on economisch 
zwakken Inlander. De Inlandsclie ambachts-

'
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lieden, dio terecht kwamen op do Staatswcrk- 
plaatsen of particuliere fabrieken waren econo
misch heel wat beter, af, zo leerden hun ambacht 
beter verstaan on verwierven zich oen inkomen, 
hetwelk dat van don landbouwer en den desa- 
ambachtsman verre overtrof.

De ontwikkeling dor industrietoostanden en 
de minder gunstige economische gevolgen in 
vele 6treken ontgingen do opmerkzaamheid der 
Regeering niet (zio onder FABRIEKENOR- 
DONNANTIE) en onderzoekingen omtrent do 
toestanden werden gelast, rapporten uitgobracht 
en middelen tot verbetering beraamd. Sommige 
voorlichters derRegeering vostigdon hun aandacht 
vooral op do steeds meer on moor verdwijnende 
kunstnijverheid, en in hun artistiek verlangen 
het verdwijnend schoon te redden, poogden ze, 
trots de politieke en economische verandoringon, 
de houtsnijkunst, de kunstsmederij o. a. steun 
te verschaffen, uit hun verval op to heffen on to 
ontwikkelen.

Hoe schoon dergeJijko pogingen uit artistiek 
oogpunt ook waren, economisch zal hot volk 
er weinig door gebaat wordon. Groote markten 
van Oost-Indisch houtsnijwerk, batikkunst o. d. 
zullen er wel nooit komen on dus zullen genoem
de pogingen hot volk geen geld in den buidel 
brengen. En aan dat laatste heeft de bevolking 
behoefte. Bij do zich steeds vermeerderende 
bevolking, bij do vermindering van gelegen
heid tot ontginning, bij do meerdere ontwikke
ling der levensbehoeften heeft do Inlandscho 
bevolking, naast den landbouw, eon blooiendo 
industrio noodig. Naast do behoefte aan hulp 
op landbouwkundig terrein is er dio op indus
trieel gebied. Dio hulp zal dan moeten bo
st aan in het doen worden van oen industrie, 
welke een deel van hot volk oen goede bron 
van inkomsten verschaft.

Op industrieel gebied kent Indië al velo be
hoeften; do reeds genoemde Staatswerkplaatson 
en particuliere fabrieken kunnen naast oen aantal 
„koelies”, tal van goede ambachtslieden go- 
bruiken. In een deel dezer behoefte wordt tot 
nu nog altijd voorzien door vreemde, Euro-
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tero schaal wordt do trasfabricatie uitgeoefend 
in do nabijheid van don Mooriah (zio aldaar).

Do fabricatie van comentstcon, cemcntto- 
gols, kalkzandstcon en imitatie-marmer heeft 
ook op Java haro intredo gedaan en het aantal 
bedrijven, dat zich met do fabricatie hiervan 
bezighoudt,is belangrijk te noemen. Zio overigens 
BOUWMATERIALEN (INDISCHE).

Do chemische industrie, mot uitzondering van 
de reusachtige petroloum-industrie, is in Nedor- 
landsch-Indië nog in haro kindschheid. Tot do 
voornaamsto chemische industrieën zijn te re
kenen do zeepfabrieken, waarvan een belangrijk 
aantal onder Chineeschc en Inlandsche leiding 
staan, de gasfabricatie (er bevinden zich steen
kolen gasfabrieken te Batavia, Buitenzorg, Che- 
ribon, Semarang en Soerabaja), de acetyleen- 
en zuurstoffabricatie, zwavelzuurfabricage.

Hot aantal leerlooierijen is zeer belangrijk 
on hot aantal grootoro inrichtingen breidt zich 
meer en meer uit.

Een belangrijke plaats in do nijverheidsonder- 
nemingen bcklecden, als gevolg van de ont
zaglijke uitbreiding van do landbouwnijverheid, 
de constructiewerkplaatsen on machinefabrie
ken. De metaalgieterij is nog van weinig betee- 
kenis.

Do oliefdbricatie (katjang tanah, djarak- 
pitton, kadëló, widjèn, kapokpitten, klapper), 
vooral die van klapperolie, heeft zich snel ont- 
wikkold, en zoowel op Java, als op do Buiten 
bezittingen bevinden zich groote inrichtingen, 
die zich speciaal op dit bedrijf hebben toegelegd.
Men vindt thans (1917) op Java 20 moderne 
oliefabrieken met hydraulische person (zie No. 4 
Meded. Commissie Fabrieksnijverheid in N. I.
Over do plantaardigo olio-industrie door B. 
Streefland).

Ook de scheepsbouw breidt zich meer en meer 
uit, maar bepaalt zich, behalve op het Marine- 
otablissement te Soerabaja, tot de constructie 
van houten en ijzeren prauwon en motorbooten 
on kleine zeilschepen.

Een industrie, die zich vooral in do laatste 
jaren meer on meer ontwikkeld heeft, is die van 
veevoeder, waarvan ook belangrijke hoeveel
heden geëxporteerd worden.

Tot do industrieën, die voedings- en genot- 
middolon levoren on dio ovor den geheelon Archi
pel verspreid worden aangetroffon, behooron de 
broodbakkerijen, tapiocafabrioken (zie onder 
TAPIOCAMEEL), koffiebranderijen, fabriekon 
van verduurzaamde levens middelen,limonade- en 
kunstmineraalwater-fabrieken, sigaren- en siga- 
retton-fabrioken, papierfabrieken, spiritusfabrie
ken on ijsfabriokon.

Tot onderzoek van do mogelijkheid tot hot 
in hot loven roopen van nieuwe takken van 
fabrioksnijvorheid in Ned.-Indië, voornamelijk 
ter verwerking van in Indië aanwezige grond
stoffen on tot hot geven van raad nopens rnaat- 
rogolon ter bevordering van de totstandkoming 
van nieuwe nijverhoidsondornomingen van bo- / 
doelden aard is bij Gouv. Bcsl. van 14 Sept. 1915 J 
No. 11 cono bijzondere commissie in gestold., C/*~ • :

NIJVERHEID (MAATSCHAPPIJ VAN). Zie ' V 
MAATSCHAPPIJEN on KOLONIAAL-MU- 
SEU-M.
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Pottenbakkerijen.......................
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Rijtuigfabrieken .......................
Steenbakkerijen..........................
Smederijen....................................
Scheepswerven...........................
Spiritusfabrieken.......................
Sigaren en (of) sigarettenfa-

brioken (vooral, werkplaatsen.waar 
de Javaanschc z.g. strootjes bereid en 
gemaakt worden). .... ...

Schoenmakerijen .......................
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Vuurwerkfabrieken ...................
Vlechtindustrie .........................
Ijsfabrieken................................
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Omtrent do voornaamsto takken van in
dustrie kunnen do volgende bijzonderheden 
worden medegedeeld:

Bouwmaterialen. Bakslconcn on dakpannen 
worden bijna overal op Java on in vele streken 
van do Buitenbezittingen vervaardigd. Het 
bedrijf is geheel in handen van Inlanders; be
langrijke centra bevinden zich o. a. in do resi
denties Batavia (Tangörang, Krawang), Ködoo 
(Karang Anjör), Pasooroean (Malang), enz.

Ook het aantal kalkbranderijen is vrij belang
rijk en breidt zich voortdurend uit. Tot do grooto 
afnemers behooron uitvoerders van bouwwerken 
en do suikerfabrieken. Sedert begin 1912 bezit 
Nederlandsch-Indië oen naar do cischon des 
tijd» ingerichte portlandcementfabrick bij Inda- 
roong in do nabijheid van Padang, residontio 
Sümatra’s Westkust, welko cement van zoor 
goede kwaliteit levert.

Tras wordt op meordero plaatson van Java 
Op eenigszins groo-gevonden en
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50 OA-OA—OBI of OMBI-EILANDEN.

O.
ra strekt ziek peer vormig van West naar Oost 
uit met kot smalsto gedeelte aan de Oostzijde. 
Ruim vier-vijfde van ket eiland, van kot Westen 
afgerekend, vormt oen massief, met zwaar bosch 
begroeid bergland, mot vele toppen van 1000— 
1200 M. koogto, welke alle den kenmerkenden 
vulkaanvorm missen. Jong-vulkaniscko ver
schijnselen zijn op do Obi-groep nooit waarge
nomen. Het Oostclijko deel is laag en vlak, langs 
do kust moerassig en met rizoplioren bedekt. 
Ook langs de andere kusten ligt meest een vrij 
breedo strandzoom, slechts op enkelo plaatsen 
komt het gebergto tot vlak aan zee, o.a. aan do 
West- on Noordwost-kust. Hot eiland is rijk aan 
riviertjes, die allo onbevaarbaar en inden drogen 
moesson door zandbanken versperd zijn. Op 
do Westkust oven benoorden ket eilandje Mala- 
Mala, waar het gebergto tot vlak aan zeo reikt, 
ligt op ongeveer 150 M. koogto en nog geen kilo
meter van de zeo af een zoetwatermeor, door 
een bergrug van ket strand gescheiden. Het 
heeft een onregelmatigen ovaalvorm met een 
lengteas N—Z.. van ^ 5 K.M. en een breedte 
van 2 K.M. In ket Noorden wordt het door 
een waterval gevoed; do uitwatering is in het 
Zuiden. Van Juni tot September zijn de Oost- en 
Zuidkusten door hooge zeeën moeielijk te nade
ren, terwijl de Westkust van December tot Maart 
gevaarlijk is. Daar de Noordenwind doorHalma- 
kéra on Bat jan gebroken wordt, verleent de 
straat tusschon Salilo en Tapat het geheclo jaar 
door een veiligen toegang tot do Noordkust van 
Ombi-ra. Tengevolge van de vochtigheid der 
atmosfeer zijn de Obi*eilanden dikwijls in nevelen 
gehuld.

De fauna wordt er vertegenwoordigd door 
zwijnen, slangen, de koesoe (buideldier), soorten 
vogels, w.o. kakatoes (behalve de witte), do 
ook op Batjan voorkomende paradijsvogel 
(Semeioplera Wallacei) en do loophoendor. Do 
wateren, dio de eilanden omspoelen, zijn zeer 
vischrijk, doch onveilig door haaien en kroko
dillen. Bij verschillende kleinere eilanden wordt 
een minder soort paarlmoerschelp gevonden. 
Op do riffen om Gomocmoo vangt men tri pang. 
In de wateren van Obi en Batjan vertoonen zich 
veelvuldig potvisschen, waarop echter geen jacht 
gemaakt wordt. Do bosschon zijn rijk aan goed 
timmerhout, bamboe, gomboomen, sagoepalmen, 
rotan on andere boschprodukton.

Vaste nederzettingen worden alleon aange
troffen aan do monding dor onbeduidendo Lai- 
woei-rivior op do Noordkust on te Akolamo op 
do Zuidwestkust, alsmede op hot eilandjo Ge- 
mooraoo, naar men zogt, overblijfselen van do 
beruchte zooroovers, dio eertijds do wateren en 
kusten van Batjan onveilig maakten. Thans 
zijn do bewoners rustige visschers on damar-ha- 
lers, dio geregeld do hoofdolijko belasting 
den controleur to Batjan voldoen. Aan do 
dingen van vele rivieren zijn kleine tijdelijke 
nederzettingen van Galelaroczon, Toboloroezcn 
en Batjanners. Zij komen daar tot inzameling 
van damar en andere gommen, waaraan het 
land zeer rijk is. Do concessionarosso van West 
Obi, de Obi gom copal Mij., to Laiwoei

OA-OA (t. r. oewak oewak) (mal.). Zie GIB
BON.

OBA. Tidoreesch Sultansdomoin op do West
kust van Midden-Halmahóra, van Dodinga 
gescheiden door de Kajasa. Do kleine kampong 
ligt aan het strand, (zie’ HALMAHÉRA, Deel 
ii biz. 8). a. /: - 

OBAA. Een der bronrivicrcn van de Digocl 
(zie aldaar), do grootste rivier van Zuid Nieuw- 
Guinea. Do Obaa ontvangt haar water in een 
moerassig gebied; zij valt niet rechtstreeks in 
de Digoel, doch in de Mappi (zie aldaar), dio op 
haar beurt in de Odammoen valt, den Noorde
lijken tak van de Digoel.

OBAD. Een rivier mondende op de Z.O.-kust 
van Nieuw-Guinea, ten W. van Mëraukë. Op do 
kaarten wordt zij ten onrechte „Koembë” ge
naamd naar de kampong van dien naam aan 
den mond der rivier. Een linker 'zijrivier is do 
Sakoerrë. De oevers zijn vrij dicht bevolkt; de 
kampongs met hunne grootc huizen maken een 
welvarenden indruk. De voornaamste kampongs 
zijn: Sarorë, Tomboei, Djamboe en Koembë. 
Grootc sagoe- en klapperaanplantingen worden 
langs de oevers aan getroffen. $ .-v'f

OBAT KAPOEKOEL (mal.ij; Zie CURANGA.
OBAT PAPÉDA (of Koelit papéda) (mal. 

mol.). De dikke schors van Weinmannia sundana 
BI. (fam. Cunoniaceae), een boom van Ambon on 
de Molukken. Ze wordt in Ambon geregeld ge
bruikt bij het koken van de papéda. Deze krijgt 
daardoor een fraaie roodo kleur, en ook de smaak 
wordt verbeterd. De bast wordt gedroogd en in 
bundeltjes bewaard.

OBAT SAGOEER (mal. mol.). Zie ARENGA 
SACCHARIFERA.

OBAT SËRIAWAN (mal.). Een in Indië vaak 
met goed gevolg aangewend kruidenmengsel tegen 
buikziekten en spruw, vooral bij de Indo-Euro- 
peanen in eere, en als „Species antiaphthosa” 
ook in de apotheken voorhanden. Er zijn ver
schillende recepten voor dit middel, dat veelal 
door Indische dames als specialiteit wordt ver
kocht. Hoofdbestanddeelen zijn: de glycyrrhi- 
zine-houdende blaadjes van saga (Abrus), de 
cumarine-houdcndo bast van poelasari (Alyxia) 
en de tannine-houdende bladen en bast van

'
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sëriawan (Symplocos). Een goed voorschrift is: 
daoen saga, d. sëmboeng, d. pëgagang (kaki 
koeda), d. mëniran, d. sëriawan, d. atjaran, kajoe 
manis, adas en poelasari, alles fijn gesneden en 
gemengd. Bij den patiënt bereidt men daaruit 
telkens het afkooksel voor één dag.

Zie voor deze medicijn: Dr. G L. v. d. Burg’s 
monographie over Indische spruw, in Gen. 
Tijdschr. v. Ncd.-Ind. XXI (1881), bl. 69.

OBI of OMBI-EILANDEN. Eilandengroep ge
legen tusschen ongeveer 1° 20' en 1° 45' Z.B. 
en 127° 20' en 128° 15' O.L. behoorende tot do 
onderafdeeling Batjan van do gelijknamige af- 
deeling der residentie Ternate. Zij bestaat uit 
het groote eiland Orabi-ra, of Obi Bësar do klei
nere Salile of Ombi (Obi) Bisa, Tapat, Ombi (Obi) 
iatoe, Gemoemoc en Toebalai en een menigte zeer 
kleine. Met uitzondering van Orabi-ra en Ge- 
moemoc zijn al.dozo eilanden onbewoond. Ombi-

:
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tigd, koopt dio weder van hen op. Do pachtschat 
door dozo Mij sedert een tiental jaron betaald is 
het cenigo voordeel door hot Gouvornomcnt tot 
nog too van dezo bozitting verlcrogon, waar to- 
gonovor staat dat ook nooit iets uitgogevon is 
om dezo eilandon productief to makon.

Do Obi-groep, in 1679 door do Oompagnie voor 
oono jaarlijkscho vorgoeding van 420 roalon van 
Bat jan gopacht, werd bij acto dd. 9 Mei 1682 
voor 700 rijksdaaldors inééns door Alwadin II, 
sultan van Batjan aan do O.I. Cornp. in vollon 
oigondom afgostaan. Ten overvloede worden 
do eilandon in 1876 bij publicatie tot staatsdo
mein verklaard. Allo vasto bewoners zijn daar
door gouvornements-onderdanon. Of do Obi- 
eilandon tijdens de overdracht bevolkt waren, 
weten wij niet. Wel wordt door Valentijn ver
meld dat Obi in 1322 een koning had, dio even
wel door do andere koningen niot als zoodanig 
erkend werd. Het cenige ovcrblijfsol van eono 
occupatie in Compagnie’s tijd is do ruïne van 
het blokhuis de Bril of den Briel, door don in
lander Lodji genoemd, aan de Westkust van 
Ombi-ra. In 1672 van hout opgetrokken, had 
het oorspronkelijk eene bozetting van 24 man, 
dio togen don smokkelhandel in nagelen to 
waken had. In 1677 vervangen door oen steenen 
gebouwtje, behield hot slechts 7 man. In 1683 
werd de post opgehevon.

Literatuur: H. D. Levyssohn Norman, Mede* 
dodingen betreffende de Obi eilandon. T.A.G. 
Reeks 2, (1885), IV, p. 33;’J. Stormor, Schets der 
Obi-eilanden. T. Bat. Gen. XXXII, 1889, p. 620; 
R. D. M. Verbeek. Jaarboek Mijnwezen 1908, 
p. 114 (mot opgaaf van verdere literatuur, blz. 
117).

Bergsma, na volbrachte studio to Delft, bij Kon. 
Besl. van 7 Aug. 1858 tot ambténaar 2e klasse 
voor den Indischon dienst was aangosteld, 
volgdo in 1859 diens benoeming tot ingenieur 
van den geographischen dienst belast met do to 
verrichten magn.-moteor. waarnemingen. Zijne 
werkzaamheid bcpaaldo zich voorloopig tot de 
studio der genoemde wctonschappen, waaronder 
het bezoeken van de magn.-mcteor. observatoria 
in Europa, en het aankoopen van do voor Bata
via noodigo instrumenten.

Bergsma ontscheepte in den aan vang van 
1862 te Batavia. Het bleek weldra, dat in Neder
land de kosten voor het observatorium veel te 
laag geraamd waren, zoodat het door Bergsma 
ontworpen volledige plan door de Regeering in 
Ned.-Indië werd afgekeurd. Daarop werd de 
vraag gesteld of een kleinere, minder kostbare 
inrichting voor een observatorium van de 2e 
orde, waar slechts driemaal daags zou worden 
waargenomen, niet voldoende zou zijn. Zeer 
terecht was Bergsma daartegen, wijl een der- 
gelijko inrichting voor het aardmagnetisme van 
geen waardo en voor do meteorologie slechts 
van zeer beperkt nut zou zijn, doch begrijpende, 
dat de Regeering voorloopig niet zou toegeven, 
vergenoegde hij zich ten slotte met een tijdelijk, 
observatorium. In 1863 betrok Bergsma een groot 
huis met ruim erf in do wijk Parapattan te 
Weltevreden en begon 1 Jan. 1864 met de dage- 
lijksche meting van den regenval. Den lsten 
Jan. 1866 werd in den aan do Tjiliwoeng grenzen - 
den tuin van dit gehuurde huis met uurwaar- 
nemingen der meteorologische elemonten een 
aanvang gomaakt. Bergsma werd hierin bijge
staan door een zevental door hem- opgeleide 
Javaansche assistenten. Deze reeks van uur- 
lijkscho waarnemingen en aflezingen wordt nog 
stoeds onafbroken voortgezet. Eerst in 1873, 
nagenoeg 12 jaar na Bergsma’s aankomst, 
werden do fondsen voor een te bouwen obser
vatorium toegestaan. In 1875‘werd op het reeds in 
gebruik zijnde erf, dat inmiddels door het Gouvt. 
was aangekocht, met hot bouwen begonnen. 
In dat jaar word ook Bergsma, tot nu toe Inge
nieur voor den Geographischen Dienst, benoemd 
tot directeur van het Magnetisch en Meteorolo
gisch Observatorium; oerst in 1899 werd aan het 
Observatorium het praedicaat „Koninklijk” 
verleend. In 1874 werd aan Bergsma een reke
naar toogevoegd on van 1874—77 do luit. t/z. 
Backer Ovorbeek als tydelijk onderdirecteur. 
Deze laatsto word in 1877 door Dr. J. P. van 
der Stok met vasto aanstelling opgevolgd. In 
het voorjaar van 1882 ging Bergsma, na een 
ruim twintigjarig vorblijf in Indië, met verlof 
naar Europa; op zijno rois daarheen overleed 
hij 1 Mei 1882 1). In Juni 1882 moest do rekenaar 
wegens ziokte hot werk staken en op het laatst 
van hctzolfdo jaar was Van der Stok, dio Bergs
ma als directour was opgovolgd, verplicht tot 
horstel van gezondheid oon bergklimaat op te 
zooken. Do luit. t/z 2o kl. J. J. Poortman word 
toen tijdolyk belast mot het gaande houden van 
do meteorologische waarnomingon on in Februari

OBSERVATORIUM (KONINKLIJK-MAGNE- 
TISCH-METEOROLOGISCH) TE BATAVIA. 6°
11' 0" Z.B. en 106° 49' 50" O.L.

Aan A. von Humboldt, die door zijn krachtigcn 
wetenschappclijken invloed do oprichting van 
groot sche meteorologisch-magnetischo observa
toria in Engeland en do Engelscho koloniën, 
alsmede een uitgebreid net van waarnemings
stations in Rusland en Duitschland wist tot 
stand te brengen, dankt ook het Observatorium 
te Batavia zijn ontstaan. Dezo beroemde natuur
onderzoeker maakte den, in 1856 op zijn doorreis 
naar Indië, tijdclijk te Berlijn vertoevenden 
Gouv.-Gen. Ch. F. Pahud opmerkzaam op hot 
wonschelijko van de oprichting van een magn.- 
mol. observatorium in den Nod.-Ind. Archipel. 
Dit gaf aanleiding tot het inwinnen door don 
Min. v. Kol. van het advies van den hooglcoraar 
Buys Ballot, directeur van het Kon. Ned. 
Moteorol. Instituut to Utrecht. Dezo, instemmen
de met do denkbeelden van Von Humboldt, ont
wierp een plan beoogendc: 1°. de oprichting van 
een niagn.-metcor. observatorium to Batavia; 
2°. die van stations der tweede ordo voor gelijk
soortige waarnemingen in don gehcelen Archipel; 
3°. een magnetische opneming van den Archipel; 
4°. do opzending van alle waarnemingen ter 
bewerking naar Utrecht. (Gelukkig voor de 
wetenschap is dit laatsto punt nimmer tot ver
wezenlijking gekomen). Tevens word door hom 
Dr. P. A. Bergsma aanbevolen om mot de uit
voering dier denkbeelden belast to wordon. 
Nadat do Minister nog den 2don Maart 1858 een 
gunstig advies van do Kon. Ak. v. Wetenschap
pen to Amsterdam verkregen had, on do Hoor

l) Zio ovor do oprichting van het magn.- 
mot. observatorium: Lovensschets van Dr. 
Bergsma door J. A. C. Oudomans, Nat. 
Tijdschrift v. N. I. Dl. XLV (1886) on Jaarb. 
K. Ak. v. Wot. Amst. 1882.

I
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|jj dit „rcgcnarchicf” zouden 

en ook don zeerhet bijhouden
voortvloeien, to kunnen uitvoeren 
vermeerderden omvang 
schen dienst het hoofd to kunnen bieden, werd 
in 1913 opnieuw een personeelsuitbreiding 
gesteld on toogostaan. Tevens worden do titels 

eersten rekenaar, tweedon rekenaar en

1S83 werd ecu nieuwe rekenaar benoemd. Do di
recteur, na eenige maanden teruggokcerd zijnde, 
zag zich in October verplicht met spoed-cor- 
tificaat naar Europa to vertrokken. In hetzelfde 
jaar 1S82 werd het observatorium geheel los
gemaakt van den geograpkischon dienst on 
ressorteerdo sedert dien tijd rechtstreeks onder 
het Dop. der Marino. In Juli 1884 kwam Dr. S. 
Eigee als onderdirecteur uit en nam de leiding 
waar tot einde November 1SS5 ,toen Van der 
Stok hersteld uit Europa terugkeerdo; do tijdo- 
lijko tegenspoed was toen ten einde; een nieuw 
tijdperk van bloei begon. Van der Stok be
kleedde hot directeurschap tot 1899, toen hij 
begin Mei naar Europa terughoorde en opgo- 
volgd werd door den onderdirecteur Dr. S. 
Eigee, die van verlof terugkwam uit Europa, 
waarheen hij een jaar tevoren was vertrokken. 
Het onderdirecteurschap werd toen waarge
nomen door Dr*.AY* van Bemmelen, daartoe in 
Juni 1898 uitgezonden. In Mei 1905 keerde 
Eigee met ziekteverlof naar Europa en tot 
eind Augustus 1908 werd het directeurschap 
door Van Bemmelen en het onderdirectour- 
schap door den gopensionneerden luitenant ter 
zee 2e kl. F. H. Staverman waargenomen. Begin 
Sept. 190S werd de eerste tot directeur benoemd 
on vertrok tegelijk met verlof wegens lang- 
durigen dienst naar Europa. Hij werd tot eindo 
Maart 1910 vervangen door den in Augustus 
1908 uitgezonden Dr. 0. Braak, terwijl Staver
man het onderdirecteurschap bleef waarnemen. 
Deze laatste bleef daarna ter beschikking van 
den directeur op het Observatorium werkzaam. 
Terwijl al in 1904 een tweede rekcnaarsplaats 
was ingesteld on reeds sinds lang het aantal 
Javaansehe assistenten tot een twaalftal was 
vermeerderd, werd in 1909 het personeel met 
tijdelijke krachten uitgebreid ten diensto van 
het aangevangen onderzoek der hoogere lucht
lagen. Spoedig daarna, 1 October 1909, werd do 
luit. t/z 2do kl. A. E. Rambaldo ten behoeve 
van dat onderzoek aan het Observatorium ge
detacheerd en bleef een jaar lang werkzaam. 
Niet lang na die periode van werkzaamheid, 
hierachter nader beschreven, viel hij als slacht
offer van zijn streven.ƒ ...

Tengevolge van voorstellen door den direc
teur tijdens zijn verlof in Europa gedaan om hot 
personeel en de middelen van het Observatori
um belangrijk uit to breiden, om eindelijk een 
net van secundaire meteorologische stations 
over den Archipel to kunnen stichten (zie hier
achter), en ook het onderzoek der hoogere lucht
lagen met kracht te kunnen aanvatten, werd in
1911 zulk een uitbreiding op de begrooting van
1912 gebracht en aangenomen.

Met 1 Jan. werd de formatie van het Euro- 
peesch personeel gebracht op een directeur, 
een onderdirecteur, twee wetenschappelijke 
medewerkers, een eerste en drie tweede reke
naars benevens klerken; verder het inlandscho 
personeel op twee Jioofdassistonten, twaalf 
assistenten en zes lccrling-assistenten.

In den aanvang van hot jaar 1912 word door 
het Gouvernement een afzonderlijk bedrag toege
staan ten einde zoo veel mogelijk volledig, allo 
op Java verrichte regenwaarnemingen te ver
zamelen on te bewerken, en ten diensto daarvan 
een aantal tijdelijkc hulpkrachten te werk ge
steld. Om do blijvende werkzaamheden, die uit

van

den klimatologi-van

voor-

van
klerk veranderd resp. in hoofdobservator, obser
vator en rekenaar.

Deze nieuwo formatie, 1 Jan. 1914 in gesteld, 
bestaat uit: directeur, onderdirecteur, 2 wet. 
medewerkers, 1 hoofdobservator, 5 observatoren, 
10 rekenaars, 2 inl. hoofdassistenton, 18 inl. 
assistenten, 13 inl. assistcnt-lecrlingcn.

Is in het vorenstaande dc stichting en do ont
wikkeling van het Observatorium, wat aangaat 
het personoelo eloment, geschetst, zoo zij hier
achter een overzicht gegeven van het ontstaan 
der verschillende waarnemingsreekson door en 
onder leiding van het Observatorium verricht, 
alsmede van de publicatie der uitkomsten.

Meteorologische waarnemingen op het Observa
torium verricht. Tijdens de stichting van het 
Observatorium waren de zelfregistreerende me
teorologische instrumenten nog geenszins op die 
trap van volmaking, waarop zij thans staan, 
zoodat Bergsma het stelsel van uurlijksclic afle
zing door elkaar afwisselende waarnemers in
voerde. Als waarnemers had hij een zevental Ja
vanen opgeleid, waarvan vijf elkaar om de zes 
uur in do waarneming op volgden. Dit stelsel is 
zoo deugdelijk gebleken, dat het tot don huidi- 
gen dag onveranderd behouden is gebleven.

Nadat de waarnemingen een drietal jaren aan 
den gang waren, ging Bergsma tot een publicatie 
in extenso over in het eerste deel van Annalen in
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de Engolsehe taal met den titel „Observations 
made at the meteorological and magnetical 
Observatory at Batavia”. Hij volgde hierbij het 
model, waarin Sabino de uitkomsten dor Engel
se ho koloniale Obsorvatoria had gepubliceerd. 
Ook in andere dingen volgde hij het Engolsehe 
voorbeeld. Zoo liet hij op Zondag en andere 
Christelijke feestdagen niet waarnemen en ver
liet oorst na 10 jaren (1 Jan. 1870) dit puritein - 
sche systeem.

De waarnemingen werden begonnen met die 
van den barometer, den thermometer met drogen 
en dien met natten bol, don regenmeter en den 
windwijzer.

Do thermometers waren in een jaloozickooi 
onder een groote, naar Noord on Zuid open loods 
in den tuin van het Observatorium opgohangon 
on hierin is tot nu toe geen verandering gebracht.

Do regenmeter stond boven op het dak van 
het hoofdgebouw en de zelfregistreerende wind
wijzer op het 30 M. hoogo dak van het z.g.n. 
„Groote Huis” aan het Waterlooplein op 1400M. 
afstand van hot Observatorium.Na 1874 was 
deze laatste voordurend in het on gereed e, werd 
buiten gebruik gesteld en in 1879 vervangen door 
een anemograaf van Boekley, die op het dak van 
een der Observatorium-gebouwen geplaatst 
werd en die windrichting en snelheid opteekont. 
In 1903 werd naast dozen anemograaf nog een 
lichte, eleetrisch rogistreerendo wind snelheids
meter opgesteld.

In 1867 begon Bergsma ook met do aanteeke- 
ning van onweders en aard bc vin gen, die hij, be
halve in de annalen van het Observatorium, evon- 
cens publiceerde in het Natuurkundig Tijdschrift
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N. I. Sedert 1879 wordt de regenval goregis- 
streerd, eerst door één, later (1902) door twoo 
pluviografen van verschillend stelsel.

In 18S0 werd begonnen mot do uurlijlcscho 
schatting van den bewolkingsgraad.

Registratie der atmospherischo electricitoit 
begon in 1886 on werd in 1903 gestaakt; bodem- 
temporaturen op verschillende diepte waarge
nomen vingen in 1886 aan, maar moesten reeds 
na een jaar, door het breken der thermometers, 
gestaakt worden. Waarnemingen van de zonne
straling mot een thermomotor, voorzien van oon 
gezwarten bol in vacuo, worden in 1886 begon
nen en tot en me’t 1903 voortgezet.

De uitkomsten met een zonneschijnautograaf 
verkregen worden sedert 1889 gepubliceerd.

Van 1 Mei 1896 tot ultimo April 1897, 
het zoogenaamde internationale wolkenwaarne- 
mings-jaar, werd deelgenomen in de allerwego 
verrichte werkzaamheden, zoowel door visuëele 
waarnemingen der wolkendrift, als door hoogte- 
bopalingen door middel van gelijktijdige photo- 
grapliische opnemingen op twee punten. De 
visuëele waarnemingen werden nog jaron lang 
voortgezet en do gezamentlijke uitkomsten door 
Figee gepubliceerd in App. II van Vol. XXX der 
„Observations”. In 1907 werd een aanvang ge
maakt met de waarneming der Cirrusdrift, voorts 
word in 1911 een verdampingsmeter volgens 
Wild geplaatst en in 1912 een zolfregistreerendo 
verdampingsmeter volgens Kassner. Een instru
ment voor het meten van den max. winddruk 
voor eiken dag werd in 1910 opgesteld.

In dat jaar werd ook aangevangon met het 
regelmatig waarnemon van do temperatuur en 
botrekkelijko vochtigheid, door middel van 
geventileerde psychrometers, zoowel in de ther- 
mometerkooi, als buiten do loods in den tuin, 
ten einde den vrij belangrijken invloed van kooi 
en loods op den stand dor daarin opgehangen 
thermometers te bepalen.

Het onderzoek der hoogcre luchtlagen door 
middel van vliegers en ballons werd in 1909 aan
gevangen, eerst met loodsballon-viseoringcn 
later door vlieger- en kabelballon waarnemingen, 
die op hot Koningsplein verricht werden.

In bet volgend jaar werden in Februari de 
eerste registrcerballons opgelaten en wol te 
Dèpok, maar spoedig daarna aan het Observa
torium.

I/iodsballons zijn ballons van cautchouc, mot 
een gewicht van enkelo tiontallon grammen, die 
zoo ver met waterstofgas worden gevuld, dat zo 
een stijgkracht van twoo ii driemaal hun oigen 
gewicht hebben. Ze stijgen dan met een snolhoid 
van J00 è. 200 M. in do minuut op. Hooger 
komende zetten ze zich uit, omdat de luchtdruk- 
king met de hoogte afneemt. Do stijgsnclhoid 
vorandort. maar zeer weinig, eerst in grooto 
boogton (boven 10000 M.) groeit zij belangrijk 
aan. Dio stijgsnclhoid is bepaald goworden en 
dus bij oen opstijging als bekend aan te nemen on 
hiermee kan steeds uit den tijd, vcrloopen sinds 
deoplatingjdohoogtoder ballon berekond worden.

Wordt nu met oon theodoliet azimuth on 
hoogtohook, bijv. iedero minuut bepaald, dan 
is daaruit do afdrijving dor ballon op verschil
lende hoogten af te leiden on daaruit volgt weer 
do windrichting en snolhoid op dio vcrschillendo 
hoogten. Op groote hoogto barst eindelijk do 
ballon.

Registrcerballons zijn ballons van dezelfde 
rekbaro stof, maar veelgrootcr (gowicht 1—3 K. 
G.). Hun wordt een stijgkracht van ^ 3 K. G. 
gegovon on hiormodc voeren zo een teonen 
mandje omhoog, waarin een licht instrument 
is verpakt, dat luchtdrukking, temperatuur en 
betrekkelijkc vochtigheid optcekent. De ballons 
stijgen met een snelheid van 300 M. in de 
minuut omhoog en barsten meest op hoogten 
boven 15000 M. Dan komt een valscherm in 
functie on daalt het mandje met het instrument 
eerst snel en allengs langzamer, totdat het ergens 
neervalt. Adressen gn een brief, op doek gedrukt, 
geven den vinder de noodigc aanwijzingen waar 
het gevondene terug te bezorgen. Inderdaad 
zijn van een kleine honderd opgelaten ballons 
een 60 a 70 teruggebracht; zij waren in de resi
denties Batavia en Bantam gevonden. De om
standigheid, dat het windregimc meest Oostelijk 
en Westelijk is, maakt het mogclijk do oplatingon 
in het zoo dicht bij zeo gelegen Weltevreden to 
laten plaats vinden. De grootste hoogte, uit 
welke een bruikbare opteekening naar beneden 
is gebracht, bedroeg 26000 M. Kabelballons zijn 
van niet rekbare stof gemaakt; zij worden aan 
een dunne staaldraad opgelaten. Die, welke te 
Batavia gebruikt zijn, hadden een inhoud van 
30 en 36 M*, en werden met lichtgas gevuld. 
Zij zijn meest op het Koningsplein opgelaten.; 
daarvoor was, van 1909—’ 12, een hut midden 
op hot plein opgericht.

De hoogten, met die ballons, die zwaardero 
registreerapparaten omhoog voerden, bereikt, 
is ^ 3000 M. Toen in 1912 de electrische tram 
rond het Koningsplein in bedrijf kwam, moesten 
de oplatingon gestaakt worden, om gevaar van 
contacten to vermijden. Brak toch de staaldraad, 
dan zou dio misschien met den kabel van den 
tram in contact kunnen komen en verder op den 
grond door personen aangeraakt kunnen worden, 
wat noodlottige gevolgen had kunnen hebben.

Later in 1913 werden nog registreerballons 
aan een staaldraad opgelaten en hiermede hoog
ten van meer dan 3000 M. bereikt.

Ook vliegers, van z. g. n. amerikaansch model, 
worden op hot Koningsplein opgelaten en daar
mee registreerapparaten omhoog gobracht. Meest
al wordon meerdere vliegers op één draad gozot 
om grootcre hoogten tot ^ 3000 RL te kunnen 
bereiken.

De vliogerwaarnemingen werden ook op zee 
gedaan, waartoe cenigc reizen in do Java-en de 
Chincescho Zee werden gedaan door don ondor- 
diroctcur Braak on den aan het Observatorium 
voor hot onderzoek der hoogoro luchtlagcn 
gedetacheordon luitenant fc/z 2e kl. Rambaldo. 
Ook een rois naar Ambon werd in 1912 voor dat 
doel door Braak gedaan.'

Oplating en viscering uit twee punten van zoor 
groote loodsballons, waarmeo alreeds in 1910 
werd begonnon, gaf weldra merkwaardigo uit
komsten omtrent do luchtstroomingen, dio op 
hoogten, tot 30 K.M. toe, bovon Java hecrschen.

Magnetische waarnemingen. Het tijdelijk ka
rakter, dat het Observatorium in den aanvang 
droeg, verhinderde Bergsma om den magnoto- 
graaf van Adie, die door Van der Stok uit Europa 
was medegebracht, op to stollen. Hij stoldo zich 
daai'om tovredon met oon doclinometer en liet 
don lston Jan. 1866 naast do uurlijlcscho aflezing 
der meteorologische instrumenten, ook dio van
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spiegel kaatst het beeld coner schaalvordooling 
in een kijkor terug. Brooko bezigde hot eerst 
do fotografie voor een onafgebroken registreering 

den stand der magneetnaalden, later door 
Welsli verbeterd. Bij het hieruit ontstane Kcw- 
model, ook to Batavia in werking, zijn de in
strumenten op 4 (beter 6) afzonderlijko zuilen 
goplaatst. Voor de fotografische registreering 
werpt een lichtbron met behulp van lenzen een 
bundel onderling evenwijdige lichtstralen door 
een nauwe spleet op twee halfrondo vlakke 
spiegeltjes, dio met hun diameter elkaar bijna 
aanraken. Voor de declinatio staat het onderste 
dezer spiegeltjes vast, het bovenste is aan een 
vrij opgehangen magneet bevestigd en met deze 
beweeglijk. Beide spiegeltjes werpen nu ieder 
oen beeld van de verlichte spleet naar een met 
lichtgevoelig papier bekleedcn trommel; alvorens 
deze to treffen worden beide beelden door een 
cilinder vormige lens in lichtende punten ver
anderd. Het lichtpunt van het vaste spiegeltje 
staat stil, dat van het bovenste brengt de be
weging van de magneet vergroot op de rol over. 
Daar do trommel met eenparige snelheid om 
zijn as roteert, beschrijft het eerste beeld een 
reehte lijn, het tweede een kromme, welke door 
verwijdering van het papier van den trommel 
en fotografische ontwikkeling zichtbaar gefixeerd 

hot mogelijk om deel to worden. In 1S99 werden nog thermografen aango- 
bracht, eveneens voorzien van een spiegeltje, dat 
tusschen de beide andere staat en een tempera- 
tuurlijn op het photogram teekent. Do foto
grafische instrumenten teekenen onafgebroken do 
drie componenten van de krachten, dio de mag
neetnaald van stand doen veranderen, nl. een 
horizontaal en een vertikaal in den magnetischen 
meridiaan en een horizontaal loodrecht op do 
eerste; maar do veranderingen in deze kracht- 
componenten zijn niet geheel het gevolg van 
do veranderingen van hot aardmagnetisme. 
Zekere krachten, zich openbarende, hetzij als 
electrische stroomen in do atmosfeer of als zoo
danig in het lichaam der aarde, veroorzaken 
variaties in don stand der magneetnaalden. 
Dergelijke electrische stroomen hebben directen 
invloed op den stand der naald en ook indirccton 
door do veranderingen, die zij in het aardinag- 
notismo veroorzaken. Uit de fotografische 
aanteekeningen worden uurwaarden en hun ge
middelden afgeleid tot bepaling der dagolijkscho 
en jaarlijksche periode, alsmede om een onder
zoek naar de storingen mogelijk to maken. Een 
tweede doel der variatic-waarnemingen is het 
verschaffen dor correcties, welke de absolute 
bepalingen van een magnetische opneming dor 
omliggendo landen veroischen, om alle tot 
éénzelfde tijdstip herleid to worden. De mag- 
notischo variaties zijn in hoofdzaak te onder
scheiden in: solaire variaties, afhangende van 
den uurhoek en de coördinaten van de zon; 
lunaire variaties, beheerscht door dergolijke 
elementen van do maan; seculaire variaties, 
vormoedelijk ook periodiek, evenals do vooraf- 

aan een dagelijksche gaande, maar volgens perioden van langoren 
duur en eindelijk storingen en magnetische 
stormen. De beide eerste, soorten van periodieke 
variaties (solaire en lunaire) zijn, evcnuls de 
storingen, weer onderworpen aan een variatie 
van grootere periode (11.2 jaar) overeenkomende 
met die in de veelvuldigheid der zonnevlekken, 

magneet bevestigde De magnetische elementen zijn veelvuldig ondcr-

dit instrument aan vangen en voortzotten, 
totdat zy wegens den bouw van een nieuw pavil
joen gestaakt moesten worden.

Absolute bopalingen der declinatie, inclinatie 
on hor. intensiteit werden in het corsto lustrum 
door Bergsma regelmatig verricht met oen mag- 
.nctometor van Jones en een inclinatio-cirkol 
van Barrow. De magnotograaf van Adio werd 
in Dec. 1879 opgesteld, maar het photographisch 
papier gaf in de eerste jaren onoverkomelijke 
bezwaren, zoodat eerst in Juli 18S2 bruikbare 
uitkomsten werden verkregen. Ongelukkiger
wijze veroorzaakte al iu Dcc. van dat zelfde jaar 
het vertrek wegens ziekte van Van der Stok 
opnieuw een onderbreking, die duurde tot April 

het volgend jaar. Daarna bleef do magneto- 
graaf 1G jaar lang ongestoord in functie, totdat 
in 1899 een electrische tram haar bedrijf opende 
waardoor hot instrument dermate gestoord 
werd, dat de verdere berekening van uurlijksche 
waarden on mogelijk bleek. Enkel do gemiddelde 
dagelijksche schommeling voor iedere maand 
kon, en dat nog maar gebrekkig, bepaald 
worden. Op kosten van de Batavia Electrische 
Trammaatschappij werd in 1901 te Buitenzorg 
in den Cultuurtuin een paviljoen gebouwd en 
daarheen in October en November van dat jaar de 
magnetograaf verhuisd en in December in werking 
gebracht. Hierdoor was 
nemen in do internationale magnetische termijn- 
waarnemingen, die, ten behoeve van het Zuid- 
poolonderzoek, op 1 Febr. 1902 aan vingen.

Daar do electrische tram gedurende de 
nachturen haar bedrijf staakte, was het mogolijk 
om ’s nachts ongestoorde registraties te verkrij
gen. Daarom werd niet alleen het verrichten der 
absolute bepalingen te Batavia voortgezot, maar 
word ook een stel variatic-instrumenten voor 
oogaflezingen aldaar gehouden en geregeld ge
bruikt, terwijl bovendien voor speciale onder
zoekingen een drietal zeer gevoelige photogra
phisch registreorende variometers werd opge
steld. Dit stel werd echter in Mei 1904 eveneens 
in het paviljoen te Buitenzorg opgesteld en regi
streert daar sedert dien naast den magnetograaf 
van Adie.

De magnetische waarnemingen geschieden 
met instrumenten, onderscheiden in dio voor 
absolute of reiswaarnemingen en die voor varia
tie-waarnemingen. De voornaamste instrumenten 
der eerste groep zijn de magnetische theodoliet 
tot bepaling van declinatie en horizontalo inten
siteit en het inclinatorium. De grootte der aard- 
magnetische kracht in hare hoofdpunten op aarde 
bedraagt nog niet het Viooo der zwaartekracht, 
hare variaties zijn nog veel geringer en om die 
reden vereischen de instrumenten der tweede 
soort (variatie-instrumenten) een onveranderde 
opstelling in bijzondere gebouwen van nagenoeg 
constante temperatuur en daarom meest onder- 
aardsch en van een niet magnetisch induceerbaar 
materiaal opgetrokken. De geringe jaarlijksche 
schommeling in de temperatuur te Batavia on 
Buitenzorg, gepaard 
schommeling, eveneens van niet groote ampli
tudo, maakt aldaar het gebruik van een ondor- 
aardsch, of kunstmatig verwarmd gebouw 
onnoodig.

Het grond-denkbeeld, waarop de variatie- 
instrumenten berusten,is dat der Poggendorfsche 
spiegclaflezing; de aan een
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Do horizontaal-seismografon van Milno en 
Bosch bezitten als vitaal gedeelto een horizon
taal opgohangen staaf met een gewicht aan haar 
oen o, vrijo uiteinde. Aan het andorc uiteinde 
rust zij met een punt togen een standaard en 
van het vrije uiteindo gaat een ophangdraad 
naar den top van den standaard.

Wordt nu aan den standaard een helling ge
geven, loodrecht op het verticale vlak door de in 
evenwicht zijndo staaf gebracht, dan zoekt do 
staaf een nieuwen ovenwichtsstand op en schom
melt om dien stand heen en weer. (Men denko aan 
de slaande deuren van een kast, die uit het lood 
staat). Hoe minder nu de helling van de staaf 
van den horizontalen stand afwijkt, des te ge
voeliger is zij voor de hellingen v' n den standaard 
en des te langzamer zijn die slingeringen. De 
standaard schuift bij een aardbeving met do 
aarde mee heen en weer on de staaf zwaait dien
tengevolge ook heen en weer, omdat het gewicht 
aan haar uiteindo door zijn traagheid die bewe
gingen niet volgen kan. De bewegingen der staaf 
worden bij Milne’s seismograaf photographisch 
opgeteekend op een strook papier van 5 c. M. 
breed, die 6 c.M. per uur door een uurwerk voort
bewogen wordt. Bij do veel grootore Bosch-seis- 
mografen schrijft de staaf door middel van een 
vergrootingshefboom meteen pen op beroet 
papier, dat op een cilinder gespannen is, die 
in een uur rond wentelt en tegelijk eenige millime
ters in de richting van zijn as zich voortboweegt.

De seismograaf van Wiechert is eigenlijk een 
omgekeerde conischo slinger. Een gewicht van 
1000 K. G. staat met één poot op een grondvlak 
en wordt aan zijn top door veertjes in evenwicht 
gehouden. Daar vergrootings-hefboomen zijn 
aan ge bracht, zijn hiervoor maar kleine veeren 
noodig. Bij een aardbeving schommelt de stelling 
van het instrument met do aarde mee, maar 
blijft het groote trage gewicht stationnair. Do be- 
trokkclijke bewegingen worden door hefboomen 
een paar honderd maal vergroot en met pennen 
op beroet papier opgeschreven. Twee pennen 
schrijven resp. de schommelingen in O-W en 
N-Z richting op. Het papier wordt weer in één 
uur rondgewenteld en beweegt zich onder- 
tusschen in de richting der as voort. In één 
minuut beweegt zich het papier onder do pen 
over een afstand van 15 m.M. voort.

Astronomische waarnemingen. De waarne
mingen op astronomisch gebied bepalen zich 
naast tijdsbepalingen tot het dagelijks opteelco- 
non van de zichtbare zonnevlekken, waarmede 
in 1883 begonnen werd. In 1907 werden dezo 
waarnemingen in overeenstemming gebracht 
mot de internationale coöperatie op dat gebied; 
zo wordon sindsdien gepubliceerd in do „Astro
nomische Mittoilungen” der „Schwoizorische 
Naturforschondo Gesellschaft”.

Do tijdsbepalingen geschieddon tot 1910 door 
het nemon van zonshoogten mot een prismacirkel 
on sinds 1911 door middel van storswaarnomingen 
meteen passage-instrument van Pistor & Martins. 
Door dio bopalingon wordt voortdurend gecon
troleerd do gang van een astronomischo pendule 
van Hohwü (no. 16).

Sinds 1 Mei 1908 (bij golegonheid van do 
invoering van den Java-tijd*) wordt iederen

*) Java-tijd is 12 minuten lator dan do tijd
goldendo voor don oudon Uitkyk to Batavia.

lievig aan plotselinge min of meer groote storin
gen, welke soms van hot normale bedrag 
kunnen bereiken. Somtijds zijn dezo storingen 
krachtiger en veelvuldiger dan op andere tijden, 
zóó zelfs, dat do regelmatige variaties, dio in 
tijden van geringer storing duidelijk waarneem
baar zijn, geheel bedekt worden. Men heeft ge
vonden, dat dezo storingen op bepaalde tijden 
van den dag en van het jaar en na zokero groote 
tijdruimten meer voorkomen dan op andere, 
hoewel iedere individueelo storing onregelmatig 
optreedt. Behalve deze gewone storingon komen 
er nu en dan tijdruimten voor, gedurendo welko 
het aardmagnetisme voor enkele dagen sterk ge
stoord is. Dit zijn de magnetische stormen, 
welker omvang dikwijls gelijktijdig op ver van 
elkaar verwijderde stations wordt waargenomen.

In de jaren 1903 en 1907 werden registraties 
van den electrischen aardstroom tot stand ge
bracht; waarvoor het Observatorium in draad- 
verbinding werd gebracht met verschillendo tele
foon-en telegraafkabels over Java ennaarBilliton.

Do uitkomsten uit die waarnemingen getrok
ken, zijn door Van Bemmelen gepubliceerd in 
de Versl. en Meded. d. Kon. Akad. v. Wet. te 
Amsterdam 1908. Aangetoond werd, dat iedere 
schommeling 'in de aardmagneetkracht verge
zeld gaat van een overeenkomstige in don aard
stroom, maar dat de laatste in phase voorafgaat. 
Dat phase-vorschil was voor verschillende 
terreinen anders en scheen van hun geologische 
gesteldheid af te hangen. Voorts was de ampli
tudo der aardstroomschommeling des te grooter 
in verhouding tot dio der aard magnetisch© 
kracht, naarmate de periode der schommeling 
korter was.

Hoewel in het werkprogramma van Bergsma 
was opgenomen een magnetische opneming van 
den Archipel, was het hem wegens gebrek aan 
Europeesch personeel onmogelijk om hieraan 
uitvoering te geven. Dezo leemte werd evenwel 
aan gevuld door Dr. E. van Ryckevorsel, uit 
Rotterdam, die in de jaren 1874—’77 een dergo- 
lijko opneming tot stand bracht on ten dienste 
van dezo onderneming vele waarnemingen op 
liet Observatorium verrichtte.

In de jaren 1903—’07 word de opneming hor- 
haald door Van Bemmelen; de waarnemingen in 
1907 werden door Staverman gedaan. (Zie 
verder AARDMAGNETISME).

Seismologische waarnemingen. Terwijl do ver
zameling van aardbovingsberichten uit don 
Archipel en de publicatie in hot Natuurkundig 
Tijdschrift al in 1867 werden aangevangon, word 
eerst in 1898 met een gorcgeldo registratie dor 
microseismen een begin gemaakt, toen in dat 
jaar do photographisch registroorendo horizon- 
taal-slinger volgons Milno opgesteld was gewor
den. In het volgende jaar word ook een photo- 
graphischo seismograaf volgons Ehlort in wer
king gebracht. Een groote vooruitgang vond in 
het einde van hot jaar 1908 plaats, toen een 
groote seismograaf volgons Wiechert (met een 
traagheid smassa van 1000 K.G.) opgesteld
werd en in een afzonderlijk maandbericht de 
uitkomsten goregold gepubliceerd worden.

Ook werdon in 1907 te Arnbon en Padang 
zolfregistreorcndo seismografen in functie ge
bracht, maar talrijke bezwaren en do botrokke- 
lijlc geringe gevoeligheid dier instrumenten waren 
oorzaak, dat zo in 1912 weggenomen werden.

i
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liet aantal zonnevlekken (ongoveer 11,2 jaar).
Verder vindt men in vols 18 on 23 meteoro

logische overzichten resp. voor do tijdperken 
1866—1895 en 1866—1900.

Vol. 12 part. II is geheel gowijd aan de uit
komsten dor magnetische waarnomingsreeks van 
1882—1899 en in vols. 17 en 26 vindt men ta
bellen voor don lunairen invloed op hot aard
magnetisme.

Do uitkomsten met do seismografen vorkregen 
werden eorst in dezo volumina opgonomon (vol. 
21—31), vervolgens in een maandelijksch „Seis- 
mological Bulletin ”.

Bij deze volumina werden appendices uit
gegeven, bevattende bizondere onderzoekingen 
door de directeuren Van der Stok, Figee on 
Van Bemmelen verricht. Sedert 1911 vinden dio 
ook oen plaats in een reeks: „Verhandelingen”, 
waarvan do eerste twee de uitkomsten van

morgen een eleetrisch sein gegeven aan het 
Telegraafkantoor to Weltevreden en het Station 
Weltevreden (Këmaioran) dor Staatsspoor
wegen, die voor do verdere tclegraphischo ver
spreiding over den Archipel van den juisten 
tijd zorg dragen.

Sinds Maart 1910 worden aan den Beheerder 
derTijdbalinrichtingteTandjoeng Priok, en sinds 
April 1914 aan dien te Söër'a'hïrj'a, telefonische tijd
seinen gegeven, waarmee''do "gang der daar 
opgesteldo pendules wordt gecontroloerd. Andei'O 
instituten en particulieren krijgen ovonzoo 
telefonische tijdseinen.

Do waarnemingen op het Observatorium te 
Batavia, zijn neergelegd in: a „Observations 
made at the royal magnotical and meteorological 
Observatory at Batavia” (folio), thans gevorderd 
tot vol. 36 (1913); b. Seismological Bulletin. Hot 
eerste deel „Observations”, door Bergsma in 
1871 uitgegeven, bevat 115 bl. tekst en 343'bl. 
waarnemingen in extenso en wel do meteoro
logische van 
magnetische van
Het bleek uit dit deel overtuigend, dat het 
Observatorium, hoezeer ook tegengewerkt, zoo
wel in zijne werkzaamheden (uurwaarnemingen) 
als in zijne publicaties (alles in extenso) toen
maals de moederinrichting, het Kon. Ned.
Meteorologisch Instituut in Utrecht, in belang
rijkheid verre overtrof. Prof. Hann getuigde 
indertijd van dezen eersteling als „ein köchst 
werthvolle groszartig angelegte Publicaticn” 
en na het verschijnen van het 4do deel: „Bergs
ma hat eine riesige Arbcit geliefert”. In do voor
rede van voL III, verschenen in 1878, toen ein
delijk do oprichting van een vast observatorium 
een feit geworden was, gaf Bergsma een kort 
relaas van do daaraan voorafgegane geschiedenis.
Dit deel bevat tevenB een discussie van de storin
gen in de aard magnetische variaties. Vol. 6,'do 
laatste door Bergsma bezorgde uitgave, ver
schenen in 1882, bevat behalve de waarnemin
gen in 1879, nog een overzicht van deze geduren
de de tijdruimte 1866—1880. In vol 6, de eerste 
door Van der Stok bezorgde publicatie in 1885, 
zegt deze over de voorafgegane banden: (they)
„are a model of judicious and exaot treatment of 
carefully made observations; they are an irnpe- 
rishable monument to the author’s memory 
and for the observatory a firm base further 
to build on^*d£É
een drietal onderzoekingen voor ingesteld met 
de waarnemingen „with exclusion of all at- 
tempts at explanation and speculation”. Met 
vol. 10 (1887) is de vorm der publicatie 
eenigszins gewijzigd, do onregelmatige verschij
ning dor deelen met waarnemingen maakt plaats 
voor de geregelde publicatie van Annalen, tel
kens do waarnemingen van één jaar bevattend.
Vol. 13 (1890) geeft ook de resultaten van alle 
waarnemingen gedurende 25 jaar; slechts die 
van den zonneschijn- autograaf en den „ther
mometer met zwarten bol in vacuo” alsmede 
van de electrischo potentiaal der atmosfeer ont
breken, daar de waarnemingen hiervan nog niet 
over volle 5 jaar voorhanden zijn. Een nieuw 
overzicht der meteorol. waarn., nu over 1866—
’95, is in vol. 18 voorhanden. Een overzicht der 
magnetische variatiewaarnemingen voorkomen
de in vol. 16 loopt over een volledige periode in derlijk „tweede” deel voroenigd. Maand-

aërologische onderzoekingen bevatten.
In Vol. 27 is voor het eerst opgenomen een 

volledig overzicht van de publicaties van het Ob
servatorium, dio in de volgende deelen telkens, 
in bijgewerkten vorm, wordt herhaald.

Bizonderhedcn omtrent de lotgevallen van 
het Observatorium en do waarnemingen aldaar 
verricht, worden o. a. gevonden in het sinds 1910 
verschijnend „Jaarverslag”.

Meteorologische waarnemingen, elders in den 
Archipel verricht.

A. Regen waarnemingen. Do uit
voering van het 2de punt van zijn werk-program- 
ma: „de oprichting van meteorologische stations 
in den Archipel”, was voor Bergsma een onmo
gelijkheid, zelfs nadat hij na jarenlangon strijd 
tot de stichting van het hoofd observatorium was 
gekomen. Alléén, als hij stond, slechts geholpen 
door enkele Javaansche waarnemers, kon hij 
eigenlijk geen dag lang Batavia verlaten zonder 
de continuiteit der waarnemingsrecksen in ge
vaar te brengen.

Eerst in 1876, toen hij sinds 1874 door oen on- 
dor-directour bijgestaan werd, kon aan de stich
ting van oen net van secondaire stations gedacht 
worden en toon begon hij met het meest urgente, 
n.1. do stichting van een net van regenstations, 
dat 1 Jan. 1879 in werking kwam met 74 sta
tions op Java en 44 in de Buitenbezittingen en 
dat zich in den aan vang van hot jaar 1884 reeds 
had uitgebreid tot resp. 90 on 77. Medogaando 
met do eerst geleidelijke en in do laatste jaron 
sprongswijzo uitbreiding van onze bostuursves- 
tigingen, bedroeg ult°. 1915 dat aantal reeds 
voor do Buitenbezittingen 358, terwijl voor Java, 
waar op talloozo plaatson door particulieren 
regenwaarnemingon worden verricht, het aantal 
minder uitbreiding onderging en op genoemd tijd
stip 189 bedroeg.

Do uitkomsten der metingen worden maande
lijks volledig gepubliceerd als bijvoegsel tot de 
Javascho Courant onder den titel „Regen - 
waarnemingen in Nederlandsch-Indië.” Samen- 
gobonden tot jaarlijkscho volumina worden zij 
verder in buiten- on binnenland verspreid. Ieder 
jaar worden nieuwe maand - en jaargemiddelden 
voor de hoeveelheid on hot aantal regendagen 
voor hot geheelo waarnemingstijdperk opgeno- 
mon naast do overeenkomstige samenstelling 
voor dat jaar zelf. Te beginnen met Vol. 32 
(1911) worden deze uitkomsten in een afzon-

1 Jan. 1866—31 Dec. 1868, de 
1 Juli 1867—30 Juni 1870.
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jaargemiddelden werden t/m 1917 in don Rcgce- 
ringsalmanak opgonomen.

Bergsma ontwierp voor zijn net oen rogon- 
meter en een waarnemingsstelsel en liet do waar
nemingen (of do loiding dor waarnemingen) op- 
dragen aan officieren van gezondheid, bestuurs
ambtenaren en zoo noodig aan lichtwachters 
en andere lagere beambten. Ook enkclo parti
culieren namen do verplichtingen op zich.

Ovor het algomeon is zijn stelsel dougdelijk 
gebleken en is het mogelijk geweest daaraan vast 
te blijven houden. Enkel tegen het model 
regenmeter ontwikkelden zich eenige bezwaren. 
Ten eerste was zijn capaciteit te klein, daar hij 
in maximo slechts 275 m.M. regen kon bevatten 
en deze hoeveelheid in den Archipel zelfs in 
één etmaal reeds vaak wordt overschreden. 
Ton tweede was de inhoudsverdeeling van het 
bijbohoorendo maatglas weinig verschillend, van 
die van een kubieken centimeter glas, indien 
men 10 c.M.8 voor 1 m.M. regen, enz. aannam. 
Hierdoor bestond het gevaar, dat ongemerkt 
een dergelijk glas in gebruik werd genomen. 
Ten derde was do regenmeter door zijn ijzeren 
voetstuk en maatkan vrij kostbaar.

Daarom word in 1908 een nieuw soort regen
meter ontworpen, bij welke die bezwaren onder
vangen waren, on die zich aansloot bij don regen
meter, die in 1885 door don toenmaligen secre
taris der Kon. Natuurk. Vereeniging, Dr. S. 
Figeo (onderdirecteur v/h Observatorium) was 
ontworpen en voor particulieren beschikbaar 
was gesteld en die bekend is onder den naam 
„regenmeter model Kon. Natuurk. Vereeniging”.

In 1910 zijn aan den nieuwen Observatorium- 
regen meter nog eenige veranderingen aan ge
bracht.

Deze nieuwe regen motors worden ook door 
het Observatorium tegen den kostprijs voor 
particulieren beschikbaar gesteld.

Door het initiatief dor Kon. Natuurk. Vereeni
ging werden talrijke regen waarnemingen door 
den Dienst dor Irrigaties on door particulieren 
verricht, verzameld en in haar Tijdschrift (Nat. 
Tijdsclir. v. N. I.) jaarlijks gopubliceerd. De 
uitkomsten voor do jaron 1886—1900 zijn te 
vinden in do Doelen 46—62.

Hot werd spoedig daarna door hot Observa
torium wenschelijk geacht, hot regonmaloriaal 
verder te verzamelen on te bewerken, on zoo 
verscheen, nadat door oprooping in do dagbla
den en circulaires nog voel nieuw materiaal was 
verkregen, in 1908 een werk getiteld: „Ovor den 
Regenval op Java”. Uitkomsten dor waarne
mingen op ruim 700 stations op Java in hot 
tijdperk 1879 tot 1905 door Dr. YV. van Bommo- 
len x),waarin behalve labellen voorde gomiddoldo 
maandelijkscho waarden (hoovoolhoid, aantal 
regendagen en maximum val per etmaal), als
mede station- en regen kaarten, ook verschil
lende algemeeno uitkomsten omtrent don regen
val to vindon zijn.

Reeds tijdens do uitgavo bleek, dat nog veel 
meer materiaal aanwezig was en voorts trad sterk 
do behoefte aan hot licht om een volledig ar
chief der regen waarnemingen to bezitten en bij 
to houden, waaruit allo gegovens, dio gevraagd 
mochten worden, zoowol door particulieren voor

*) Ook verschenen als Dl. Vllb van do
uitgaven der Welvaarts Commissie.

oeconomischo als door onderzoekers voor weten- ' 
schappelijko doeleinden, zouden kunnen geput 
worden. Tegolijk zouden nieuwo gemiddelden 
kunnen opgemaakt worden en isohyoten-kaarten 
goteekend kunnon worden. Door de Regeering 
worden in 1912 daarvoor fondsen toegestaan 
en eon vrij talrijk tijdelijk personeel, zoowel 
Europeesch als Inlandsch, daarvoor aangeno
men.

Dit regenarchief is sedert tot stand ge
komen en omvat de waarnemingen van bijna 
1800 stations; verder is een nieuwe publi
catie ter perse, bevattende tabellen der regen- 
gegevons voor ruim duizend stations met een 
waarnomingstijdperk van minstens 5 jaar en 
isohyeten-kaarton voor het jaar en voor vijf 
seizoenen (Dec. —Febr.Mrt.—Apr., Mei—Juni, 
Juli—Sept. en Oct.—Nov.), alsmede een sta- 
tionskaart.

Zelfregistreerende regenmeters . zijn buiten 
het Observatorium voor bet eerst ie Buiten
zorg en Pasoeroean geplaatst geworden, later op 
meerdere plaatsen op Java en in do Buiten
bezittingen. Uitvoerige publicatie der waarne
mingen geschiedde in de „Observations” van 
1902—’04 (DL 26—27), daarna tot 1911 in de 
„Regenwaarnomingen” en thans tezamen met 
die van:

B. Andoro meteorologische waar
nemingen, in een nieuwe publicatie-reeks. 
Was ook door Bergsma met de stichting van 
het net van regen stations een gewichtige stap 
gedaan op den weg, die zou voeren tot kennis 
dor klimaatstoostandon in den Archipel, terecht 
zag hij in, dat een net van stations, waar ook 
de andere meteorologische elementen zouden 
worden waargenomen, dringend noodig was. 
Wel was door het initiatief van Dr. P. L. On- 
nen, dio in 1841 te Buitenzorg met waarnemin
gen begon, en van het lid W. Wenckebach van 
het Koninklijk Instituut van Wetenschappen 
te Amsterdam, door dat Instituut een klein 
aantal meteorologische stations gesticht. Ook 
zijn door het Kon. Nederl. Meteor. Instituut te 
Utrecht, dat in 1848 gesticht was en weldra de 
loiding overnam, die waarnemingen gedurende 
vele jaren gopubliceerd, maar tengevolge van 
oen onoordeelkundige opzot zijn zij grooten- 
deels onbetrouwbaar geworden. Toen dan ook 
in 1867 aan Borgsma werd gevraagd of hij van die 
waarnemingen gebruik wilde maken, heeft hij 
dat geweigerd.

Op Bergsma’s voorstellen tot het stichten 
van een niouw net van secundaire stations werd 
door hot Indisch Gouvornement gunstig be
schikt en in 1880 ondernam hij een reis over 
Java om do vestiging der stations voor to be
reiden. Hij moest echter dio reis door onge
steldheid ondorbrokon en spoedig daarop Java 
mot ziekto-vorlof verlaten. Eon uitgewerkt 
voorstel voor do stichting van eon net van secun
daire stations bood hij evonwol nog vóór zijn 
vertrok der Kogeoring aan.. Dczo achtte de gel- 
delijko gevolgen to zwaar on wees hot af. Bergs
ma’s opvolger Van der Stok moest weldra ook 
Java met zioktovorlof verlaten on heeft later 
andero wogon bewandeld om tot de kennis der 
klimatologische toestanden to komen.

Zoo beworkto hij do talrijke meteorologische 
waarnemingen, op Nedorlandscho oorlogschepen 
in de zeeën van don Archipel vorricht on kon,
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opgericht. Enkel do waarnemingen te Buiten
zorg verricht, werd on door Dr. van Breda do 
Haan gepubliceerd.

Door hot Observatorium werd medewerking 
verleend tot de stichting van do meteorolo
gische installaties aan de proefstations te Medan 
en het bewerkte en publiceerde meteorologische 
waarnemingen, op verschillondo plaatsen in 
don Archipel verricht, (Pasoeroean, Tomohon, 
Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea).

Zoo was dan eindelijk in hot begin van het 
jaar 1908 de toestand zóódanig, dat wel een 
aantal meteorologische stations in werking wa
ren of waren geweest, vele waarnemingen wa
ren verzameld en ook bewerkt en gopubliceord, 
maar dat van een rationeelo verdeeling dor 
stations, onderlinge samenhang en homogeni
teit der waarnemingen of overzichtelijkheid der 
publicaties geen sprake was, terwijl aan den 
anderen kant meer en meer door officieele on 
private personen op klimatologisch gebied vragen 
werden gericht, waarop meestal door gebrek 
gegevens niet dan onvolledig antwoord kon 
gegeven worden.

Geen wonder was het dus, dat het Observato- 
zich meende te moeten nemen 

om te vereen igen wat verspreid was, aan te 
vullen waar gapingen zich vertoonden, stelsel 
te brengen waar stelselloosheid heerschte. In 
1910 werden voorstellen tot het Indische 
Gouvernement gericht om het personeel en do 
middelen van het Observatorium dusdanig uit 
te breiden, dat het hom mogelijk zou zijn die 
taak naar behooren uit te kunnen voeren. 
Hoewel do Regeering in Nederland meende 
die voorstellen niet te kunnen ovememen, werd 
voldoende steun van het Indische Gouvernement 
ontvangen om niettemin in het jaar 1911 een 
voorloopig begin met do uitvoering te maken. 
De in dac jaar opnieuw ingedlende voorstellen 
vonden daarna een gunstig onthaal, zoodat in 
den aanvaug van het jaar 1912 krachtig mot do 
uitvoering kon voortgegaan worden en de stich
ting der nieuwe stations on verdere organisatie 
van hot net grootendeels ten einde kon gevoerd 
worden.

Hot net van stations is ontworpen volgens 
bepaalde beginselen, gegeven door do eigen
aardige omstandigheden van geographischo ge
steldheid en klimaat van den Archipel, alsmede 
door de oischen der cultures en ook in aanslui
ting bij bestaande stations gesticht.

In do hieronder volgende opnoeming van sta
tions wordt niet vermeld welk lichaam het station 
beheert; van alle ontvangt en publiceert even
wel het Observatorium de waarnemingen.

Een deel der stations, dat meest aan do vlakke 
kusten ligt, beoogt voornamelijk do geographi
scho verdeeling van het klimaat. Het zijn in 
hoofdzaak: Medan, Moeara Enim, Padang, Bata
via, Pëkalongan, Karang Anjër, Pasoeroean, 
Asëmbagoes, J.togodjampi, Tandjoeng Pandan, 
Manggar, Pontianak, Balikpapan, 'Parakan, Me- 
nado, Ambon, Manokwari, Koepang. Zij zijn alle 
uitgerust zoowel met instrumenten voor oogaf- 
lezing als met zelfrogistreerendo instrumenten. 
Luchtdrukking, temperatuur, vochtigheid, regen
val, zonneschijn en verdamping en op sommige 
nog wind en wolken worden waargenomen.

Voor de bestudeering van den invloed van 
het gebergte op het klimaat zijn slationscom-

op de waamemings-gemiddelden steunende, 
klimatologische beschrijving voor die verschil
lende zeeën en hare kusten geven in eon magi
straal werk getiteld: „Wind and Weather, 
currents, tides and tidal stroams in the East- 
Indian Archipelago”, 1897.

Hij had ook op de ruim 80 door hem gestichte 
watergetij-stations driemaal daags de windrich
ting laten waarnemen en ook do uitkomsten 
dezer waarneming zijn door hem bij zijn beschrij
vingen gebruikt. Deze windwaarnemingon zijn, 
voor de jaren 1886—1897, ook gepubliceerd 
in deel 46—59 van het Nat. Tijdschrift van N. I.

Langzamerhaud begonnen op verschillendo 
plaatsou belangstellende personen meteorologi
sche waarnemingen te verrichten; zij vroegen en 
kregen raad van het Observatorium eu stuurden 
hun waamemingsuitkomsten in. Zoowel die uit
komsten, als die der bovengenoemde wind waar
nemingen werden door do zorg van het Bestuur 
der Kon. Natuurkundige Vereeniging en meer 
in hot bijzonder door haar secretaris, tevens on
derdirecteur van het Observatorium, Dr.S. Eigee, 
in het Natuurkundig Tijdschrift voor Neder- 
Iandsch-Indië gepubliceerd on in enkelo gevallen 
werd een klimatologische monographie gegeven.

Toen in 1890 tot een militaire vestiging in 
het Preanger-hoogland werd besloten, werd aan 
het Observatorium om raad gevraagd, waar do 
gunstigste klimaat-omstandigheden te verwach
ten waren. Teneinde hierop een gedocumenteerd 
antwoord te kunnen geven worden op een vijf
tal plaatsen meteorologische stations, voorzien 
van zelfregistreerende instrumenten, opgericht en 
een j'aar lang in werking gehouden.

Daarna werd door Van der Stok in een uit
voerig rapport op grond dier waarnemingsge- 
gevens het klimaat dier vijf plaatsen onderling 
en met andere plaatsen op Java vergeleken.

Ondertusschen was ook aan do beide proef
stations voor de Java-Suikerindustrie te Pasoo- 
roean en Kagok (Pëkalongan) een meteorolo
gische waarnemingsdienst in het leven geroepen, 
en begonnen die stations hun uitkomsten te 
pu bliceeren.

Niet vergeten mogen worden do waarnemiogs- 
reeksen, van den Heer Augusteyns te Tjëpogo 
op de Oo.sthelling van den Mërbaboo en van 
Dr. Kohlbruggo te Tosari op den Noordelijken 
flauK van den Tënggër op een hoogte van 1770 
M. gelegen.

Ook kunnen genoemd worden de meteorolo
gische waarnemingen, die i"> 1900 verricht werden 
op vele plaatsen in de schaduwbaan der zone
clips van 1901 gelegen; voorts do plaatsing van 
zelfregistreerende regenmeters on kwik baro
meters op verschillende plaatsen in don Archipel.

Toen begonnen echter al stemmen zich te ver
heffen die meer wildon hebben, en sommigen 
van hen, die zoo spraken, gingen zelf over tot 
vervulling van hun wonschen.

Zoo liet Treub dadelijk na do stichting van 
een Departement van Landbouw door den In
specteur van den Inlandschen Landbouw Dr. 
J. van Breda de Haan een aantal meteorolo
gische stations, bediend door bezoldigde Ja- 
vaansche waarnemers, tot stand brengen.

Het voornaamste dier stations is te Buiten
zorg, de overige zijn over Java verspreid, en 
onkele jaren geleden is ook op Sumatra in 
de residentie Palembang een dergelijk station *
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ploxon gesticht. Zoo over don Idjèn hoon: Asëm- 
bftgoes, Kajoomas, Kalisat, Tamansari, Rogo- 
djampi en over don Pangërango: Buitenzorg, 
Gamblok Selong, Pangërango-top, Tjibodas, Pa- 
tjèt. Vorder zijn er nog stations, dio over hot 
bergklimaat gegevens verschaffen, als Tosari, 
Goenoong Rosa, Tjinjiroean on Tjipëtir, on an- 
dore voor hot hoogvlakte-klimaat als Fort do 
Koek en Bandoeng. Ook dozo stations bezitten 
zelfrcgistreercndo instrumenten. Op een groot 
aantal ondernomingen in Cheribon, Kediri, Pa- 
soeroean on Besoeki zijn zonneschijn-autografen 
opgesteld, en de daarmee verkregenwaarncmings- 
uitkomsten worden door het Observatorium be
werkt.

Voor de publicatie der uitkomsten op secun
daire stations vorkregen, dus zoowel op do 
stations, dio onder het Observatorium ressor- 
teoren, als op die, welke door het Departement 
van Landbouw en de verschillende proefstations 
worden onderhouden on die hun uitkomsten, ten 
deelc ook zelve publiceeren, is een nieuwe reeks 
geopend, getiteld: „Observations made at 
secondary statons in N. I.”

Getijden. Do eb- on vloed-beweging in den 
Archipel vertoont geenszins hot betrokkelijk 
eenvoudig verband mot zons-en maansbeweging, 
dat in West Europa bekend is.

Op verzoek van do Royal Society van London 
werd door het Indische Gouvernement in 1838 
hot verrichten van getij waarnemingen op 12 
plaatsen in don Archipel gelast. Door allerlei 
oorzaken bleef de waarnemingsrecks zeer on
volledig on is niet bewerkt geworden.

Na hernieuwde pogingen om hot getijprobleem 
to ontwarren, door do luitenants t/z M. H. 
Jansen in 1843 en H. D. H. Smits in 1851, vatte 
eerst in 1883 do ingenieur A. P. Melchior dit 
werk weer op on ontleedde de getijbeweging 
te Tandjoeng Priok mot gebruikmaking der uit
komsten van don zelfregistrcerenden getij meter 
(mareograaf) uit do jaren 1880—1884.

Door do toepassing van do methode der 
harmonische analyse gelukte dit in 1886 aan 
don ingenieur II. Ypes, dio in 1881 begon do uit
komsten, in 1878—’79 met den maroograaf te 
»Soerabaja verkregen, te bewerken. Spoedig daar
op werd nu het vraagstuk met grooto kracht 
door Van der Stok aangevat. Hij ontwierp 
een nieuwe werkwijze om uit driemaal daag- 
scho peilschaalaflczingen do getijconstanten 
af te leiden, stichtte, na in 1895 daartoe eon 
voorstel tot hot Gouvernement to hebben ge
richt, oen 80-tal stations, meest in havons 
en bij vuurtorens (onder contrólo van do haven
meesters en lichtopzichtcrs) en liet op en
kele roeden mareografen plaatsen.

In eet» roeks studiën, waarvan do eorsto in 
1889 het licht zag, *) ontwikkelde hij do getij- on 
stroombeweging op dio verschillende stations 
eti gaf in 1897 in het werk „Wind and Woathor, 
Curronts, Tidos and Tidal Stroams in the East 
Indian Archipelago” een uitvoorigo verhande
ling over dit onderworp, alsmede allo, toon be-

*) Tijdschr. Kon. Inst. v. Ingenieurs Afd.
N. I (1890—’96). Kon. Akad. v. W. Versl.
on Med. 3de reeks, 6de deel (1889) p. 216.
Vorder Nat. Tijdschr. v. N. I. on Mededeo-
lingon en Verhandelingen v/h Kon. Ned.
Motoor. Inst.

paaldo, getijconstanten. In 1910 publiceerde hy 
(K. N. Mot. Inst. Mededeolingen en Verh.
No. 102) eon elementaire theorie der getijden, 
waarin een bijgoworkto lijst van getijconstanten.

Van dor Stok gaf volledige voorschriften tot 
het borekenen van getij voorspellingen, volgens 
welke in 1906 do inspecteur van de Kon. Paket- 
vaari Mij Ginjoolen voor het eerst eon getijtafel 
ton dienste van de scheepvaart liet berekenen.

Het Observatorium vatte daarna dio taak 
op en geeft sinds 1908 getijtafcls voor eenige 
reedon, eerst 4 thans 7 uit, waarin de uurlijk- 
scho waterstanden in centimeters medegedeeld 
worden.

Een zeer uitvoerige uiteenzetting der methode 
werd in 1910 gegeven door den lsten rekenaar 
(thans hoofdobservator) van het Observatorium 
P. J. Smits in een werk, getiteld: „Harmonische 
Analyse dor watergetijden”.

Do eb- en vloed-beweging in den Archipel be
staat, oveDals die in andere zeeën, hoofdzakelijk 
uit enkeldaagsche, gemengde en dubbeldaagsche 
schommelingen, waarbij echter de enkeldaag- 
6cho meestal van overwegenden invloed zijn, 
zoodat de hoofd beweging enkeldaagsch wordt, 
in tegenstelling met wat aan de kusten der Oce
anen wordt ontmoet, waar do getijden in hoofd
zaak dubbeldaagsch zijn. Daar, waar in den 
Archipel de uit den Oceaan komende getijbe
weging vrijen toegang heeft, b. v. aan Java’s 
Zuidkust, zijn dan ook do getijden dubbeldaagsch.

OCHANOSTACHYS AMENTACEA Mast. fam. 
Olacaceae. Këmap, Pëtaling (mal.). Boom van 
het Maleischo Schiereiland, Banka en Borneo, met 
donkor, hard on zeer duurzaam kernhout, dat 
bestand is tegon witte mieren en als meubolhout 
op sommige plaatsen veel gebruikt wordt. Do 
vruchten worden gegeten. /:' ■ «k. ( » c' ji

OCIMUM BASILICUM L. fam. Labiatae. Sëla- 
séh, Sëlasi (mal.); Sëlasih, Tëlasih (Jav.), Solasili 
(soend.) Amping, Kokoeroo (minah. landst.). 
Kruidachtige plant, tot 1 M. hoog met kleine bla
deren on groene bloemen, over don geheelen Ar
chipel in tal van vormen verbroid, die misschien 
boter als oven zoovele soorten worden onderschei
den. Do plant komt op Java tot boven 1000 M. 
voor on groeit aan weg- on akkerranden, op droge 
rijstvolden en in djatibosschon. Do bladeren 
hebben een eigenaardigo aromatische reuk en 
smaak on worden, naar het schijnt, vroeger wel 
als spccorij gebruikt. Tegonwoordig is dat niet 
meor hot geval. Echtor is or een vorm „citratum” 
met witto kolk on kroon, dio onder don naam 
Këmangi (mal., jav.), of Soorawoeng (soend.) 
alom wordt aangeplant op behoorlijk daartoe 
ingorichto kultuurbedden. De smaak herinnert 
aan dio van citroenschillen. Hot kruid wordt bij 
do spijsbereiding dor inlanders zeer algomeen 
gebruikt; het is eon gowono pasargroento. Om
streeks 1890 hooft Van Romburgh proeven ge
nomen om uit verschillonde soorten aothorischo 
olies voor do parfumorio-industrio to gobruikon.
Er bleek echter naar Basilicum-olio geen vraag 
meor to zijn. Do nootjes van do Sëlasih zijn eon 
bokond genotmiddel. Als mon zo in water legt, 
zwelt do vruchtwand op tot oen goleiachtigo 
massa, dio mot suikerwater of stroop als oen 
verkoelend o drank wordt gobruikt. Ook tegen 
ingewandsziekten word on zo ingonomon.

OCIMUM GRATISSIMUM L. Roekoo-rookoo 
rimbo, Sëlavéh djambi (mal.). Heester, tot 21/,
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bij gebrek aan maïs wel als varkensvoeder.
Eeno verwante plant, n.1. Ipomoca (Mcrrcmia 

mammosa Chois.), is do „bidara oopns”, waarvan 
do wortelknol als inlandsclic artsenij wordt ge
bruikt inwendig (tegen tering) en vooral ook 
uitwendig (tegen zwellingen en op brandwonden).

OEBI KAJOE (mal.); Hoewi dangdcur of 
Sampou (soend.); Katélü poöcng of K. djèndral 
(jav.); Bolèt (oost-java); Oebi singkoong of 
Oebi prantjis (bat. mal.) ; Oowi tjajoe of Kapoo 
kajoo (minah. landst.); Bistoengkël (mal. amb.); 
Mangkao (boer.); Oebi goa (timor); Sabhrang 
kadjoe (mad.).

Manihot utilissima Polil = Janipha Maniliot 
H. B. K. = Jatropha Manihot L., fam. Euphor- 
biaceae. Kruid met kanddeeligo bladeren en 
grooto knolvormige wortels, uit tropisch Ame
rika afkomstig, doch overal tusschen do keer
kringen gekweekt en bij do Europeanen gowoon 
lijk onder den naam van Cassave (Dl. II, bl. 
669) on Maniok bekend.

Op Java werden in 1915 394, 000 bouws mot 
cassave beplant en wel voornamelijk in do resi
denties Preanger, Semarang, Kedoo, Soerakarta, 
Pasoeroean, Madioon, Kodiri en Madoera, terwijl 
op do Buitenbezittingen deze cultuur voorna
melijk aan getroffen wordt op Sumatra’s Oost
kust, dat ovor Bëlawan^ grooto hoeveelheden 
casavoproducten uitvoert. Buitendien treft men 
dit gewas als kleine cultuur in do door do bevol
king beplante volden aan.

De cassave eischt een warm en vochtig klimaat 
voor do vorming van een hoog zetmeolgohalte 
in do wortels. Het gewas wordt onder do sterk 
don bodem uitputtende gerekend, weshalve 
men het niet jaren achtereen op denzolfden 
j*rond kan verbouwen. Hoewel de cassavocultuur 
tot 1000 M. boven do zoo kan worden gedreven, 
is de opbrengst aan wortels in het laagland 
grooter dan in het gebergte.

Do plant wordt voortgeplant door middel 
van stekken, dat zijn in dit geval deelen van don 
stengel van oude planton, die ter lengte van 20— 
40 c.M. worden afgesneden of gezaagd on verti
caal of iets schuin in don vooraf goed bewerkten 
bodem worden gestoken. De stekken bowortelen 

. zich spoedig en de oogen loopon uit tot takken, 
waarvan men er slechts twee of drie laat staan 
en de andere afbreekt. Na eenigen tijd, op Java 
ongeveer 8 tot 9 maanden na liet planton, zijn 
do wortels rijp en de oogst kan worden binnongo- 
haald, waarmede men echter geen haast bohoeft 
te maken, omdat men de wortels nog veilig ge- 
ruimen tijd in den grond kan laten zonder dat zij 
achteruitgaan. Bij het oogsten worden zij uit
gegraven of met een deel van den stengel uit
getrokken, nadat men de planten eerst een eind- 
weegs boven den grond heeft afgekapt. Vervol
gens maakt men de wortels van den stronk los 
en vervoert ze. Bij do inlandsche cultuur worden 
oogsten van 200 tot 300 pikoel per bouw verkre
gen, doch bij Europepscho cultuur, die rationeel 
gedreven wordt, kunnen zelfs oogsten van 500 
pikoel worden vermeld.

Het hoofdbestanddeel van de cassavewortels 
is, behalve water, zetmeel, dat daarin tot 25 % 
voorkomt. Een ander bestanddeel, dat welis
waar in zeer kleine hoeveelheid daarin wordt 
aangetroffen, doch dat toch uit andoren hoofde 
zeer gewichtig is, is een blauwzuurvormend 

en daar 1 glucoside, dat bij ontleding cyaanwaterstofzuur

M. hoog, in West- en Middcn-Java in liet wild 
en aangeplant. Ook hiervan onderschoidt men 
een paar vormen, verschillend door den gour 
der gewreven bladeren. Eon ervan wordt door do 
inlanders by do rituoclo lijkwasscliing gebruikt. 
De nootjes zwellen in water niet op.

OCIMUM SANCTUM L. Roekoe-roekoo, (mal.). 
Klampës, Lampës (soend.). Këmangi, Koomangi, 
Lampës (jav.). Kruid of heestertje, plaatselijk 
zeer algemeen, vooral in streken mot krachtigen 
Oostmoesson. De plant riekt naar kruidnagelen, 
doch de reuk is niet aangenaam. Do bladeren zijn 
een inlandsch geneesmiddel togon velerlei kwa
len. De vruchtjes zwellen in water op.

OCTOMELES. Plantengeslacht der Datiscaceae, 
waarvan twee soorten in den Archipel voorkomen, 
O. moluccana Warb., Kajoo palaka (mal. mol.). 
Wënoang, Bënoang (minah. landst.), is een zeer 
hooge boom van do Molukken, in de Minahasa 
vrij algemeen. Het grove, broze hout laai zich 
gemakkelijk bewerken, on wordt wel voor dak
werk gebruikt. De andere soort, O. sumatrana 
Miq., Bënoewang (mal.), komt in het Wosten van 
den Archipel voor, bv. op de Westkust van Su- 
matra. Ook hiervan is het hout in gebruik.

OCTROOI DER O.-I. COMPAGNIE. Zio COM
PAGNIE (O.-I.), Deel I, blz. 502.

OCTROOI-REGLEMENT. Zie INDUSTRI- 
EELE EIGENDOM.

ODINA WODIER Roxb. [O. giimmifera Bl.). 
Fam. Anacardiaceae. Kajoe koeda koeda (mal.), 
Kajoe djaran), Kajoe santen (jav.), Ki koeda 
(soend.), Kadjoe palembhang (mad.). Britsch- 
Indische boom, op Java veel apngeplant, vooral 
in do kuststreken, waar de boom algemeen ge
bruikt wordt voor lovende

!

Ui-

' .

omdat zelfspaggers,
grooto takken zich gemakkelijk laten stekken en 
de boom goed te snoeien is. In den Oostmoosson 
staat by zonder blad. Het hout heeft weinig 
waarde. De boom laat soms grooto hoeveelhe
den gom uit zijn stam vloeien, die wel als plak
middel worden gebruikt., doch als zoodanig niet 
verwerkt of uitgevoerd wordt.

OEAN. Naam op Andai, Nieuw;Guinea, gege
ven aan een Paradijsvogel, Ptilorhis magnifica. 
De huiden van een verwanten vorm, Seleuci- 
des ignotus, van Nieuw-Guinea, komen te Ter-, 
nate_in den handel onder den naam Booroeng- 
matikawat. Zio PARADIJSVOGEL.

OEBIAN (N. Guinea). Zie VLEERMUIZEN, 
VRUCHTENETENDE.

OEBI (mal.). Zie DIOSCOREA.
OEBI DJAWA (vülg. mal.); Këlèdèk (mal.) ; 

Katél& (JAV.); Hoewi Djawa (soend.) ; Balata 
(MAL.’ MEN.); Balading (lamp.); Ima kastéla 
(tern.); Oebi kastéla (mal. amb.); Kapoo en 
Oewi(minah. landst.) ; Kahitéla(amb. landst.); 
Mangat (boer.); Bloëni (amb. serm.); Eër M-aw 
(kei); Batatas (mal. amb. en tim.); Sane 
( wètar).

Ipomoea Batatas Lam. = Batatas edulis Chois., 
fam. Convolvnlaccae. Uit Z.-Amerika in allo

•j

tropische gewesten verspreid en sinds onheuge
lijke tijden algemeen gekweekt. In den cultuur
tuin te Buitenzorg zijn een groot aantal varië
teiten uit Amerika ingevoerd en uitgeplant, ten 
einde te beproeven een betere soort dan do nu 
inheemsch gowordeno te vinden. Do resultaten 
zijn zeer aanmoedigend.

De knollen en jonge uitspruitsels worden gege
ten; de gekookte bladeren dienen hier
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kan lovcron en dus vorgiftig kan werken. Rauwe tot cylindors uitgerold wordt, welke gaar gekookt,
cassavewortels kunnen dus aanleiding tot ver- in do zon gedroogd en tot sckijfjos gosneden
giftiging geven, doek bij de bereiding, zooals don; in kokondo klapperolie veranderen deze in 
koken of poffen, of bij do bereiding van meel brozo koekjes, die bij do rijst genuttigd worden,
wordt het glucosido ontleed on het blauwzuur Do oedang pantjet (bat. mal.) (Penaeus mo~
uitgedreven. nodori), is oen grootc garnaal, die langs do kust,

Do cassave wordt op groote schaal gekookt nabij do riviermondingen wordt gevangen en 18
of gepoft genuttigd, terwijl do in stukken ge- c.M. lang wordt.
sneden on in do zon gedroogde wortel, onder Do oedang tjadana (bat. mal.) {Penaeus indi- 
den naam gaplèk eon uitvoerproduct van grooto cus), 17 c. M. lang, wordt langs hot zeestrand ge- 
boteekenis is, waarvan vóór den oorlog jaar- vangen on dient, bij overvloedige vangst, tot het
lijks 30.000 tot 40,000 ton uit Java worden uit- maken van dèndèng oedang, waartoe, in onge-
govoord. Men heeft tegenwoordig eonigo grooto kookten staat, de zachte schaal verwijderd en het
en verschillende kleine fabrieken op Java, waar spiervleesch in overlangscho richting in tweeën
do cassavewortels worden verwerkt tot tapioca en gespleten, gezouten en in do zon gedroogd wordt,
tapiocamoel (Zio aldaar). De dèndèng oedang wordt alleen bij Chineesche

OEBI KËTÉLA (batav. mal.). Zio IPOMOEA gerechten gebruikt. Garnalen zijn over heu
BATATAS. algemeon moeilijk verteerbaar, on deze berei-

OEBI RADJA (mal)., hot bolvormige sclero- ding vorgomakkolijkt do omzotting zeker niet.
tium van een paddestoel Lentinus Tuber regium Gedroogde garnalen, oedang këring, zijn het 
(ook Pachyma tuber regiurn genoemd), waaruit meest bekend onder den (Fookiën-) Chineezen
onder bepaalde omstandigheden de paddestoel naam hê bi; op Java worden, bij overvloedige
kan voortkomen. Deze bollen worden ook ge- vangst, do dieren ongekookt van den kop ont

daan, gepeld on ongezouten in de zon gedroogd 
Die, welke van Deli en Palembang te Batavia 
worden aangovoerd, zijn groctor en ongepeld. De 
gedroogde garnalen dienen voornamelijk bij de 
bereiding van enkele Chineescho gerechten. An
dere, hoofdzakelijk door do Ohineezon gebruikte 
garnalia zijn tsaoê, een gegist mengsel van tapèh 
këtan en in zout water gekookte garnalen; thö 
hê, gokookto garnalen-larven, mot zout en peper 
gemengd en in de zon gezet; hê kê phoè, in 
zout water gekookte oedang api api, gepeld, 
fijngehakt, gezouten en gepeperd.

Atjar oedang, garnalen in hot zuur, is een 
bijgerecht, dat op Indo-Europeoscho rijsttafels en 
bij Oliineoscho maaltijden nogal eens voorkomt. 
Te Makasser wordt hot in don handel gebracht.

Pëtis oedang is een garnalon-extract, dat ge
maakt wordt door do dieren, bij overvloedige 
vangst, aftekoken en het afkooksel uittedampen 
tot eon dikke stroop. Vooral langs do Rembang- 
scho on Sidoardjoscho kust wordt veel pëtis oo- 
dang gomaakt on vandaar in don handel gebracht 
De Rombangscho pëtis behoort tot do besto 
soorton.

Trasi oedang (bat. mal.) (Mal. bëlatjan) wordt 
gewoonlijk van de oedang rëbon (bat. mal.) 
gomaakt, een J/ysts-soort, ruim 2 c. M. lang, 
dio in grooto hooveelhodon langs Java’s Noord
kust in zeo wordt aangotroffen. Op de Noordkust 
van Madoora en aan do Wijnkqopabafii worden 
de dioron eerst gekookt, elders, zooals in hot 
Rombangscho on Batavia6clio, ongekookt in do 
zon gedroogd, na gozouton to zijn. Daarna stampt 
mon zo tot oon brei (Jav. brabon) die weder 
gedroogd on vorvolgons nogmaals gestampt on 
tot kloino cylindors gorold wordt, dio men laat 
fermontooron. Aldus boroid kan de trasi eon 
maand bo waard blij ven zonder to rotten, maar 
zij moot nu on dan in do zon godroogd worden. 
Do garnalon-larven, oedang djambrèt (bat. 
mal.) goheoten, dio langs do kusten on op 
zandbanken in overgrooto hooveolliedon worden 
aangotroffen on in hot Bataviasche, o.a. bjj 
Tjilintjing, mot fijnmazige agol-notton worden 
geschopt om tot eon inforiouro soort trasi te 
worden vorworkt, bohooron tot eonigo soorten 

hot goslaoht Penaeus. Zij bobben do grootto 
on ongovoor den vorm van inuskiefcon-larven.

wor-

noemd djamocr bangkong (jav.) of tahi oelar 
sawah (mal), daar de inlanders meenon. dat do 

knollen ontstaan uit de gedroogde uitwerpselen 
van sawah-slangon. Zio ook DJAMOER.

OEDA (Atjèh). Zie PAARD.
OEDANG (HOEDANG) (mal.); Oerang (Zio 

aldaar), (jav.); Hoerang (soend.). Is do alge
meen e naam van garnalen cn kreeften, (zio 
ook SCHAALDIEREN en DECAPODEN), 
waaraan bijzondere namen worden toegevoegd 
ter onderscheiding van do soorten. Garnalen zijn, 
vooral in do kuststreken, eon voornaam deel der 
volksvoeding; in gedroogdon toestand vormen 
zij een lmtidelsartikel on door verschillondo bo- 
reiding worden zij verwerkt tot allerkando toe
spijs bij de rijst: dèndèng-oedang, kroepoek, 
pëtis on trasi.

De moest voorkomende soorten zijn (Dr. A. 
G. Vordonnan, Analecta op bromatologisch ge
bied, III; Geneesk. Tijdschr. v. Ned.-Ind. dl. 
39, 1899, bl. 147):

Do oedang tjakong (bat. mal.) {Palaemon car- 
cinus), do rous dor Indische garnalen, 24 c.M. 
lang, wordt gevangen in do rivioron der laaglan
den on langs do oovors dor riviormondon on is 
zeer gezocht voor liet makon van garnalon-ge- 
hukt, waartoe zij rauw gepeld wordt; in do scha
len der dieren wordt do bereide gehakt-massa 
met klapperolie gebraden.

Do oedang kali (bat. mal.) {Palaemon sun- 
duicus), een 7.5 c. M. lange zootwater-garnaal 
uit do rivieren en waterleidingen, dio bij bandjir’s 
veel langs den oever gevangen wordt mot schep
netten of mot platte, ronde schopmanden.

De oedang satang (bat. mal.) (Palaemon longi- 
roslris), 22 c.M. lang, een rivier-garnaal, waarvan 
do kop on do darmstreng langs den rug vergiftig 
zijn.

Do oedang api upi (bat. mal.) (Penaeus mono- 
ceros), wordt in do vischvijvors langs do kust o. a. 
bij AnljoJ, Tandjoong Priok en Tjilintjing (ton 
rechte Tjalingting) gevangen on diont voorname
lijk tot de bereiding van kroepoek oedang; zij is 
ruim 5 c. M. lang, blijft buiton hot wator 
lang loven en wordt to Batavia dikwijls langs 
do huizon gevent. Kroopook bostaat uit ge
lijke gowichtsdeelen van gokookto garnaal en 
tapioca, innig vermengd tot oon dik beslag, dat

van

J
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voor do vangst van garnalen in Februari uit om 
in don loop van April terugtekeoren. Voor deze 
vangst bezigt men do mijong, drio aan elkander 
verbonden netton, allo van touwen on drijvers 
voorzien, t. w. tweo langworpigo van 12 vadom 
lang en 1 breed, dio hot dorde, dat don vorm 
heeft van een spits toeloopoudon zak, aan de 
opening insluiton. Dczo oponing heeft een mid
dellijn van 5 vadem. Do mazen zijn ongeveer 
1 duim in het vierkant; aan don onderkant zijn 
looden ringen bevestigd. Het net wordt door drio 
man bediend, waarvan twee zich te water bege- 
von (mon visclit or namelijk mode in ondiep 
water) om het net aan beide uiteinden vast te 
houden terwijl één in een sampan, met een stok 
op het scheepsboord slaande, do garnalen naar 
en in do opening tracht te drijven; zoodra dit 
gelukt is, brengen do beide helpers de uiteinden 
van het net tot elkander en wordt dit binnen 
boord gehaald.

Bij do Maleiers van ’Singkawang is vooral do 
soengkoor in gebruik, oen in den vorm van een 
pistoolholster toeloopend net, van grof doek ver
vaardigd, van boomschors geweven en voorna
melijk van Madoera aangevoerd; het eigenlijke 
net van de soengkoer is gebonden aan tweo 
stokken in den vorm van een schaar, aan do 
uiteinden rondgebogen om het vastraken in den 
bodem te beletten; het wordt door één man in 
zee gebracht on voortgedreven, do schaar zooda
nig geopend, dat het voorsto gedeelte van het 
net nagenoeg in een plat vlak uitgespreid 
wordt. Het uiteinde van den zak wordt door een 
drijver omhoog gehouden. Men vischt het geheeld 
jaar met dit net. Daarmede overeenkomende is 
do djoeloek van Mömpawa, uitsluitend voor do 
garnalen vangst bestemd.

In Pontianak vindt mon een werpnet voor 
garnalen, dat djala oedang heet, en in do Zuider- 
en Oosterafdeeling kent men een klein garnalon- 
net onder den naam tanggoek.

Op Gele bes bezigt men aan do riviermonden 
een schepnet, de boenri.

Op Halmahéra wordt een groote garnalonsoort 
gevangen, aldaar boerro of doddio gehooten, dio 
in.de rivieren voorkomt; tot die vangst dient 
een gestoelde schepper, solopa genaamd, van 
gevlochten bamboe en vooraf wordt het water 
troebel gemaakt. In heldere beken worden do 
garnalen gestoken mot een kleine kalawaai, een 
ijzeren twee- of drietand aan een 2 vadem lango 
bamboe.

OEDANG-LAOET. Maleischo naam voor ceno

Op de kust van Soerabaja worden garnalen ge- 
vangoü, bepaaldelijk do oedang rëbon, mot de ban- 
det (jav), oen net van grof geweven stof, 40 vadem 
lang en 4 breed, dat in zijn geheelo longto wordt 
uitgezet en welks korte einden tot elkander wor
den gebracht om een school garnalen intesluiten.

In Pasooroean is do waring (Jav.) in gebruik, 
een driehoekige totebel, aan tweo kanten, de op
staande zijden, mot bamboe gewapend, die bij het 
punt van samenkomst aan een stok zijn bevestigd 
en waarvan het vrije gedeelte, do basis, voor de 
duurzaamheid van con touw voorzien, een gaping 
heeft van ruim 2 M.; de armen zijn omstreeks 3 
M. lang en rusten op schoon vormige, blokken, 
die voorkomen, dat do bamboe te diep in het 
zand zakt, wanneer de vissclier, door met zijn 
schouder tegen den stok te dnikken, de waring 
langs den bodem doet glijden, om aan het door
waadbare gedeelte van het strand de garnalen te 
vangen. De dieren worden verzameld in een zak, 
die pan het net hangt; do prijs van het geheelo 
toestel is ongeveer / 6.

In dezelfde residentie wordt do tadak géwar 
(JAV. No o rd o r- stran d) gebruikt, een net of zak van 
gëbang-bladeren gevlochten, uitloopende in twee 
vleugels van katoen. Bij vloed wordt de zak, dien 
men op geringe diepte nabij het strand heeft laten 
zinken, mot een touw gesloten en bij eb geopend, 
om een uitgang naar het drooggoloopen zand te 
verleenen aan de garnalen. Deze tadak doet nog 
op andere wijze dienst; aan het zeestrand worden 
aarden dijkjes ter lengte van 13 tot 17 M., ter 
breedte van l1/, M. en ter hoogte van 1 M. 
aangelegd; deze afdamming heet tadak gëlagan; 
deopeningen tusschon do dijkjes worden bij vloed 
afgesloten door een achter do oponing geplaatst 
zaknet, waarvan do naar zee gekeerde ingang bij 
het begin van de eb wordt dichtgemaakt door 
een deurtje van gevlochten bamboe.

In verschillende localiteiten worden nog meer
dere netten, onderscheiden in vorm en gebruiks
wijze, gebezigd; zoo dient op Madoera de gajëng 
(MAD.),een éénmansnet voorde garnalen vangst en 
op de kust van Soerabaja de sodoh, een klein net, 
dat tegen den stroom wordt voortbewogen.

Op Sumatra zijn in Palembang de bovenge
noemde bandet en waring mede in zwang en in 
dezelfde residentie de krakad oedang, met do 
cljaring van Java overeenkomende, een trek- of 
sleepnet, dat vertikaal in het water hangt.

Langs de rivieroevers wordt ook met het 
schepnet naar garnalen gevischt.

In de residentie Riouw worden garnalen go- 
vangen met de djala, een gewoon, klein gemaasd 
werpnet mot tinnen ringetjes bezwaard; men 
onderscheidt daar van de djala vier soorten, naar 
gelang er visch of garnalen mede wordt gevangen. 
Ook worden hier, evenals op Sumatra garnalen, 
zoowel aan de kust als in de rivieren, gevischt 
met kleine fuikjes van bamboe- of vau idjoek- 
nerven.

Op Billiton vindt men een garnalen-net, de 
soenkoer, dat door één persoon wordt voortge
duwd; op Banka wordt door twee mannen met 
een gelijksoortig net gevischt.

Eveneens op Billiton vangt men groote garna
len met de pantjing oedang, zijnde drie lijnen 
met haken voorzien.

Op Borneo wordt doorgaans het geheele jaar 
gevischt, maar alleen in Tan ah Laoet, een land
schapen de Zuider- en Oosterafdeeling, gaat men

:

r

r

Langoest-soort, Palinurus homarus(Zie SCHAAL
DIEREN). Oedang (mal.), oorang (jav.) is 
do algemeeno naam voor langstaartige Decapo- 
den; zoo Oedang laoet lèbar (mal.), Ihacus an- 
tarcticus-, Oerang bladog (jav.), Thenus orien- 
talis. Ocdang-karang is oen Maleischo naam voor 
een kreeft, in hot Javaansch Oerang-watang 
Oerang-karfi, of Oorang löngk&ra

OEDANI (mal.). Zie QUISQUALIS.
OEDAR (Kei-eil.). Zie DUIF.
OEDIK. Zie ILIR.
OEDJOENG (jav.). Kaap, uiterste punt, hoek.
OEDJOENG (TJI), do belangrijkste rivior

en

\van
Bantam, die in haren bovenloop onderscheidene 
watervallen, vormt, zich nabij Rangkasbitoeng, 
waar zij uit het gebergte in do vlakte treedt, met 
do Tji Siraeut of rivier van Lëbak vereenigt, 
en bij Pontang den naam van rivier van Pontang

;
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ontvangt. Vandaar loopt hot, op last van don 
Bantamschen Sultan Aboo’1 Fatah gogravon 
kanaal Tirtajasa (ook Sultanskanaal) naar do 
Tji Doerian. Do Ocdjoong of Pontang stort zich 
ton O. dor Bant.am-baai door eon zovontal mon
den in do Java-zco: do uitgestrokte dolta is 
b\jna geheel mot hoog strandwoud bedekt. In 
hot vlaktcgebied dor rivier wordon belangrijko 
waterwerken aangelegd, bestaande uit een stuw
dam to Pemërajan, een kanalonnot voor oen 
oppervlakte van 40700 bouws on een nieuwe 
uitmonding der Tji Ocdjoong.

OEDJOENG ATAP (billit.). Zie BAECKEA 
FRUTESCENS.

OEDJOENG GADING. District van Ajer Bangis 
(zie aldaar).

OEDJOENG PANDAN (mal.). Zie RHUS 
SE MI AL ATA.

OEDJOENG TANAH. District behoorendo 
tot de onderafdeeling on afdeeling Makassor 
van het gouvt. Celebes en Onderh.

OEDJOENGBROENG. District met gelijkna
mige hoofdplaats van de contröle-afdeeling Tji- 
tjalèngka, regentschap on afdeeling Bandoeng, 
rosidontio Preanger-regontschappon; met eono 
oppervakto van 220 K.M2. Het district tolt 4 
onderdistricten cn 27 desa’s. Vroeger (vóór 1913) 
had men do districten Ocdjocngbroeng Koelon 
on Wètan; het eerste was de naam van het tegen
woordige district Bandoeng (zio aldaar), hot 
laatste is het bovengenoemde district.

OEDJOENGDJAJA-VLAKTE. Gelegen in het 
Noordelijk deel der afdeeling Soemédang dor 
residentie Preanger Regentschappen. Zij heet 
naar eeno desa van dien naam en heeft bekend
heid gekregen, doordat zij ter grootte van ^ 2200 
bouws bevloeid zal wordon door eeno leiding 
met water uit de Tjipölang, een linkerzij rivier 
van do Tji-Manoek. De stuwdam voor die leiding 
is reeds in 1912 gebouwd.

OEDJOENGLOË. District van de oiulcraf- 
doeling Boeloekomba afdeeling Bonthain, gou
vernement Celebes cn Ond.

OEFETTO (OIFETO). Deel van hot landschap 
Amabi Oefetto, onderafdeeling Koepang, af- 
dcoling Zuid-Timor on eilanden, rosidontio Ti- 
mor en Onderh. Do bestuurder van Amabi 
Oefetto word in 1915 ontslagen wegens politieke 
kuiperijen on in zijne vervanging slechts voor- 
loopig voorzien in afwachting van eon moge- 
lijk<' samenvoeging met het landschap Koepang.

OEGIS. Naam op Andai (N -Guinea) aan eeno 
Papegaai-soort, Afrrosmiclus dorsalis, gegeven.

OEKÉNAO-EILANDEN. Zio SËRMATA-EI- 
LANDEN.

OEHOE AHA (sound.). Zio SINDORA SU- 
MATRANA.

OELAATO. Naam op Celebes voor eeno Koe
koek, do Voorspeller, Scythrops novae hollandiae, 
op de Aroo-eilandcn Katoela, op do Kei-oilan- 
don Jaap. Dezo zonderlingo vogel leeft ook op 
Timor, Halmahóra on Batjan; in kleur wel 
eonigszins op den Koekoek gelijkend, is hij 
terstond to onderkennen aan den grooton snavel 
met oen diepe ovcrlangscho groef bovenop. Zijne 
aanwezigheid houden do inboorlingen voor eon 
voorteeken van regenachtig weder, vanwaar do 
naam.

groen gekleurd, mot zwarto vlokken on blauw of 
gooi op don kop; hun snavol is gekromd, de 
staart is kort; do vogel maakt oen bizonder op
vallenden indruk door zijn ineengedrongen ge
daante. Zio BLADVOGEL.

OELAJATRECHT. Naam van het „beschik
kingsrecht” over grond en water bij do Minang- 
kabauers, zio deel I, bl. 821 on 823. Sumatra’s 
Westkust schijnt do eenigo streek in Indië te zijn, 
waar hot beschikkingsrecht een eigen inlandschen 
naam draagt; deze is wel samengesteld uit twee 
Arabische woorden (hak' oelajat), doch heeft de 
specifiek-Indonesische beteekenis gekregen, uit
eengezet in deel I, bl. 277.

OELAKAN. District in de onderafdeeling Paria- 
. afdeeling Batipoeh on Pariaman, residentie 

Sumatra’s Westkust», ' .■
OELAMA d. i. Mohammedaansch wetgeleerde. 

In hot Arabisch is oelama do meervoudsvorm 
van olim (d. i. goleerde). In Ned.- Indië, gelijk 
elders, waar hot Arabisch niet do landstaal is, 
wordt het meervoud oelama ook in enkelvoudigen 
zin gebruikt en kan men dus in het meervoud 
van oelama's sprekon.^gl. 0. Snouck Hurgronje 
Ilo_Atjèhcrj5,_ I, 74 (The Achëhxiësé, I, 71)7'

OELAN OELANAN (jav.). Zio TINOSPORA.
OELAR (KAJOE) (mal.). Zio STRYOHNOS 

LIGUSTRINA.
OELAR. Maleischo naam voor slangen in het 

algemeen, oola (jav.), oraj (soend.). Door al
lerlei bijvoegingon kunnen verschillonde geslach
ten en soorton worden aan geduid. Eenigo van 
dezo namon worden hiorachtor in systematische 
volgordo opgenoemd, zonder dat dezo lijst op 
volledigheid aanspraak wil maken:

Cylindrophis rufa Laur., een rolslang (Ily- 
siidae) heot in hot Maleisch oelar riboo en wordt 
in Doli oolar kapala doea (twcekopslang, zio ook 
hierna bij Doliophis) gonoemd, aangezien kop en 
staart van dozo gravende vormon moeilijk te 
ondorschoiden zijn.

Amblycephalus laevis Boie, do dikkopslang, 
heot aan do Oostkust van Sumatra oelar nin; 
8ende(?). Do wormslangon, Calamaria's (Golubri- 
dae aglyphae) hooton in het Soondaneesch oraj 
tjabé, terwijl G. linnaei Boie in die taal oraj 
lëmali( ?) genoemd wordt.

Watorslangon uit hot goslacht Tropidonotus 
(ringslang) worden mot don naam oelar ajër 
(mal.) aan geduid.

Lycodon-soorton, mot de ringslangen na 
verwant, heoton op Sumatra’s Oostkust oelar 
oepar, evenals do brilslang.

Dendrophis pictus Boie, langgerekte boom 
slangen, dragon in het Maleisch don typischen 
naam van oelar tali (touwslangon) (mal.), Dryo- 
phis prasinus Boio, do groen o boomslang, heot 
oelar pootjook (mal.) en do meer geel ge- 
kleurdo boomvorm, Chrysopelea ornata Shaw, 
ooltl manock (jav.).

Do bodomvorm, Psammodynasles pulvers 
lentus Boie, wordt op Sumatra’s Oostkust oelar 
sampa gonoomd. Do zoogen. takslang Dipsa- 
domorphus (Boiga) dendrophilus Boio hoot oolar 
booroong on wordt op Sumatra’s Oostkust 
oelar tioong gonoomd.

Brakwaterslangon van hot geslacht Homalop- 
sis, in het bijzonder H. buccata L., dragon wegens 
hun aanwezigheid in do rhizophoron-(bakau-) 
moerassen don naam oelar bakau, in do Soonda» 
landen wordon z\j oraj kadoot gonoomd.

man.

OELAH-OELAH-DAOEN. Naam op Wcst- 
Sumatra voor eon Blad vogel, Ghloropsis cya- 
nopogon. Dezo fraaie vogels zijn prachtig

J
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kirns Oelèë Karéng: Oclèö Karéng, Lam Oodjöng, 
Pangöë; do IV Moekims Ateuë6-: Atoiië6-, Oo- 
lèë Greuphoeëng, Boeöng Tjala, Mculajoo; do 
III Moekims Lam Rabö: Lam Rabö, Loupoeëng, 
Lam Teubèë, Lam Blang; do III Moekims 
Kajèë Adang: Kajèë Adang, Djlingké, Koeala 
Makam mot do „siplök mounasah Ti bang”; do 
IX Mookims Toongköb: Toengköb, Sim, Lam
bard Angön, Lambada, Kliëng, Bramóë, Lam 
Nga, Ladóng, Tjadé* Ra ja, Silang; en oenigo 
sooltans wakeuëh’s: Tjadófr, Lbo*- Goelöng en 
Gigiëng. Administratiof boliooren tegenwoordig 
ook de Moekim Lhèë (Kouroukón): Lam Garot 
(Siron), Gani en Loeböc' tot do XXVI Mookims. 
Aan het hoofd staat do jeugdige panglima sagi 
Teulcoe Tjoet Njap Aréh, voor wien het bestuur 
nog wordt waargenomen door zijn vader Teulcoe 
Njafr Banta, die vroeger zelf sagihoofd was, 
voerende den ambtstitel Sri Imeum Moeda. 
Hij geniet een o Gouvts. bezoldiging groot 
ƒ 2400 en een personoolo toelage ad ƒ 1200 ’s jaars. 
Onder hem staan do meestal mot ƒ 900 bezoldigde 
oelèëbalangs ovor do verschillende oelèëbalang- 
schappen, welke weer zijn verdeeld in mookims 
onder imoum’s, die / 300 ’s jaars genieten. De 
moekim is ondorvordeeld, soms in gampöngs 
aan het hoofd waarvan keutjhifr’s staan, welko 
gampöngs weer bestaan uit mounasah’s mot oen 
„waki” als peutoea adat en een „teungkoo meu- 
nasah”als peutoea lioeköm. Maar elders weer be
staat de moekim uit sagöë’s onder walci’s, welko 
sagöë is verdoold in mounasah’s en gampöng’s 
met keutjhi^’s als peutoea adat on ook weer 
toungkoe’s meunasah als peutoea hoeköm. Tot 
1908 vormden do XXVI Moekims eono onder- 
afdeeling op zich zelf onder een controleur to 
Lam Njöng, maar in dat jaar word hot ressort 
van den controleur van Oelèë Lliouë er meo

Doliophis intestinalis Laur. draagt evenals 
Gylindrophis rufa Boie don naam van oolar 
kapala doea (mal)., hoewel in dit geval kop- en 
staarteinde door kleur en teekening zeer duidelijk 
verschillen.

Voor de brilslang, hoedslang of cobra 
(Naja tripudians Merr.) worden zeer vele na
men gebruikt. Aan de Westkust van Sumatra 
worden zij oolar biloedak, in Bonkoelon oelar 
matahari (zonnoslang) en oolar sèndok (lopol- 
slang) en aan de Oostkust van Sumatra oolar 
oepar genoemd. De Soendaneezen noemen oen 
jong exemplaar 
babi, terwijl deze soort bij de Beadjoo-Dajaks 
handipeh-poera (dorpsslang) en do vorwanto 
grooto brilslang of hoedslang Naja (Ophiopha- 
gus) bungarris Schl., die veel strijdlustiger is dan 
de gewone brilslang op Java, oolar lanang 
heet (zie ook onder BRILSLANG).

Van het tot de Ratelslangachtigen (Crota- 
linae) behoorendo geslacht Ancistrodon (Trigona- 
cephalui), de driehoekskopslang, zijn Soon- 
daneesche namen oraj lëmah en oraj taneuh. 
A. rhodostoma Boie, wordt in het Maleisch 
oelar bëdoedak genoemd. Ook de soortonvan hot 
tweede addorgeslacht Lachesis dragen vele na
men. Zoo heet L. graminexi3 Shaw, oelar biroe, 
oelar bisö (mina-ngk. mal.), boedroepam (mal. ?). 
oela sawa (Jav.), esan (tim.), keisan (rott.), en 
is in Deli de naam oelar nanti boolan voor L. 
wagleri Boie gobruikolijk, aangezien de inlandors 
gelooven, dat deze slangen soms een maand 
lang op dezelfde plaats opgerold blijven 'liggen.

OELAR BËRKAKI. Maleische naam, op 
Sumatra aan een bodemhagedis, Lygosoma 
chalcides gegeven, welke ook bëngkaroeng ge
noemd wordt (zie verder onder KADAL on 
onder SOINCIDAE).

OELAR OELARAN (jav.). Zie URARIA.
OELAS (KAJOE) (mal.). Zie HELICTERES 

ISORA.
OELÈË LHEUË. Onderafdeeling der afdoc- 

ling Groot-Atjèh, góuvt. Atjèh en ondorhoorig- 
heden, omvat, behalve de havenplaats: do oelëè- 
balangschappon Meurafrsa met 549, on Meusougit 
Raja-linkeroever Atjèhrivier, met 589 geregi
streerde mannen; de gampöngs Peunajöng mot 
Lam Poeló en Lam Dingen, Beurawó en Lam 
Bhö*, uitmakende het vroegere oelèëbalangschap 
Meuseugit Raja-rechteroover Atjèhrivier, mot 
185, de zelfstandige moekims Loeëng Bata met 
271 en Pagar Ajé mot 335, en de sagi der XXVI 
Moekims met inbegrip van do III Moekims 
Keureukön, benevens het eilandje Boeroe, met 
3759 geregistreerde m'annen. Voor de geheelo 
onderafdeeling bedroog de bevolking op uit0 
1914: 23.487 Atjèhers, 1.123 andere Inlanders, 
460 Chineozen, 17 andere Vreemde Oosterlingen, 
en 65 Europeanen.

Men zie de artikelen MEURA^SA, MEUSEU- 
GIT RAJA en KEUREUKÖN voor die go- 
biedsdeelen betreffende bijzonderheden.

Pagar Ajé en Loeëng Bata behoorden mot 
Lam Sajoen eigenlijk tot do XXV Moekims, 
maar voorheen schijnt het drietal wakeuëh to 
zijn geweest. Sedert monschenheugonis had dit 
echter in de practijk slechts deze beteekenis, 
dat de hoofden dezer moekims zelfstandig 
waren. (Snouck Hurgronje: De Atjèhers, I. 131

De XXVX Moekims bestaan uit de III Moe-

oraj sindoek en oen oud oraj

I

vergroot.
De onderafdeeling wordt bevlooid door Atjèh

rivier, Kroeëng Tjoet en Krocëng Angèn.
Behalve do in hoofdo bedoelde wegen van Oelèë 

Lheuë naar Lhöp Nga on naar Koota Radja, 
treft men binnen do onderafdeeling aan: oen 
verharden Koeta-Radja—LamNjöng—weg
Toengköb—KrooëngKaló. Van dien weg slaat 
dicht voor Lam Njöng eon dito weg af naar de 
brug bij Peukan Kroeëng Tjoot. Ook gaat er oen 
verharde weg van Koota Radja naar do vijf
sprong Oolèö Karéng, dio zicli daar splitst in 
één weg naar Roompét, on één naar Tjöt Iri. 
Niet. verhard is do wog Peukan Kroeëng 
Tjoet—Gigiëng—Krooöng Ra ja, alsook do wog 
van Gigiëng Zuidwaarts ovor Toongköb naar 
Kroeëng Gloompang en do XXII Moekims. Zoo 
ook de verbinding van Kroeëng Gloompang 
Westwaarts mot Bakoej aan do voormalige cein
tuurbaan, en do wog waarin dio baan getrans
formeerd is, van Bakoej Noordwaarts ovor Tjöt 
Iri on Roompét naar Lam Njöng.

Do bevolking looft in hoofd zaak vari do rijst
cultuur. Dozo levert echter niet voldoondo >• 
zoodat or nog jaarlijks rijst wordt ingevoerd. 
Do veestapel bestond ultimo 1915 uit 9437 
runderen en 1473 buffels. Een veemantri waakt 
dat onkol dioron beneden zokoren

op»

maat of 
venhoven zekeren leeftijd worden geslacht. Do 

markt to Lam Njöng, in 1910 gosticht op het 
terrein van onze voormalige militaire post aldaar, 
schijnt wel op to nomen. Do peporcultuur is 
in do IX Mookims Toengköb, III Moekims Lam
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Rabö en III Mookims Kajèö Adang nog hot be
langrijkst. Op do klappercultuur is men zich 
vooral in de laatste decennia zeer gaan toeleggen.

Do visschorij wordt beoefend langs de kust 
met sleepnetten en door exploitatie van 
„neuheun’s” of zeevischvijvers, waar do visch 
bij vloed kan binnenzwemmen, maar die zo 
daarna niet meer kan verlaten. Zoutziederijen 
worden aangetroffen te Lam Nga en in Kliëng. 
Uit de strandmoerasbosschen wordt hout ge
kapt voor brand- en bouwmateriaal. Eonige 
pottenbakkerij vindt plaats in gampöng Lam 
Bateuëng, moekim Tjadé'. Overigens vallen op 
industrieel gebied te noemen de stoomhoutza- 
gerij en ijzerdraaierij van de firma Theuvonet 
& Co. te Oelèë Lheuë, met timmermanswin
kel, grofsmederij, en cementtegelperserij, en 
van dezelfde firma te Scutoej een steenbakkerij 
en kalkbranderij. Dan een limonade- en mine- 
raalwaterfabriek te Seutoej, en een Chinee- 
sche leerlooierij te Seutoej en een andere te 
Oelèë Lheuë.

Lam Djabat in moekim Meurafrsa en Kroeëng 
Kale in moekim Sim zijn Mohammedaansche 
onderwijs-centra. Sinds ulto. 1907 de eerste 
volksschool te Oelèë Lheuë werd geopend, zijn 
tal van zoodanige instellingen verspreid door 
de geheele ondorafdeeling verrezen. Gewocnlijk 
zijn zij voor jongens en hebbon ze een drie
jarigen cursus, bohalvo te Oelèë Lheuë en Lam 
Reuëng, waar de cursus vierjarig is, terwijl 
te laatstgenoemdcr plaatse ook eene volksschool 
voor meisjes bestaat. Ook is daar ccno industrie
school met 100 meisjesleerlingen, terwijl voor 
Oelèë Lheuë nog dienen genoemd: de particu
liere lc Atjèhsche meisjesschool, waar onder
licht wordt gegeven in woven on zijdebehande- 
ling, en eene gesubsidieerde Atjèhsche meisjes
school. Voor liet toezicht op de volksscholen 
binnen deze ondorafdeeling is een speciaal In- 
landseb volksschoolopziener aangesteld.

Zie voorts PÖ AM AT terzake 
eiland aanwezige leprozen asyl.

OELÈË LHEUË, vulgo Olélé. Havenplaats 
aan den vasten wal van Atjèh, stand
plaats van den controleur der gelijknamige 
ondorafdeeling (zie hierboven!). De reede is tame
lijk open, maar toch vrij goed, on drie piers 
vergemakkelijken hot laden en lossen. Hot roede- 
vervoer wordt bezorgd door de Atjèh-Transport- 
Maatschappij en oen vijftal Chineesche sampan- 
bez’itters. Oelèë Lheuë werd gedurende den 
Atjèh-strijd gebouwd binnen het ressort van 
'J'oukoe Nè* van Mcuraftsa, op een zandige land
tong, tusschen de zee en de Arösan-lagune, dio ten 
Z. \V. daarvan uitwatort in zee. Bij die lagune- 
monding lag vroeger het militaire kampement, 
doch dit werd in ] 910 opgebroken. Oostelijk daar
van lag de Europeosehe wijk mot houten pak- en 
winkelhuizon, logement, officierensociëteit, en do 
kleine II. K. kerk van pastoor Verbraak. Thans 
is het daar stil en doodsch, en ook in do aangren
zende Chineesche en Maleischo wijken $n in het 
meest Oostelijke gedeelte, waar Arabieren en 
Japanners huisden, is het vertier heel wat geluwd. 
De wegen staan bij hovigen wind en hoogo zee nog 
al eens blank, de steunen strandboschcoiing, hoe
wel nog jong en sterk, heeft het dan hard te ver
antwoorden. Van do Chineesche buurt zijn ook 
reeds heelo stukken weggevreten. Een grooto, in 
1902/3 gebouwde brug over do lagune verbindt

Oelèë Lheuë mot den overwal, vanwaar een 
15 K.M. lange weg voert naar Lhöfr Nga, en een 
andere in 1901/2 aanzionlijk verbreedo 5 K.M. 
lange heirbaan naar Koeta Radja. Dagelijks 
rijden er ook vele trams in tien minuten van 
Koeta Radja naar Oelèë Lheuë, vice versa.

OELËT OELËT (jav.). Zie HELICTERES.
OELI LIMA, O ELI SIWA. Zie OELIASERS en . y ?

verg. Pata-lima in CERAM, dl. I, bl. 470. ^ t *
Het woord oeli wordt door Valentijn (in zijn 

woordenlijstje vóór dl. I, 2, 1724) uitdrukkelijk^
Amboneesch genoemd, en vertaald met „gespan
schap” (dus: bond) van dorpen. De vertaling 
„broeder” is van den zendeling A. van Ekris in 
Tijdschr. Bat. Gen. XVI (1867), p. 294. Valentijn 
vergelijkt daar ook de Oeli lima en Oeli siwa met 
de Hoekschen en Kabeljauwschcn bij ons, en 
voegt toe: „Do laatste houden ’t mot die van 
Tidoro, en de eerste met die van Temate. Ook 
zijn de Oeli lima's meest Moors”.

Uit de merkwaardige missive van Hendrick 
Brouwer, dd. Banda 4 Mei 1612 aan H.H. Be
windhebbers (Tiele, Bouwstoffen, I, 1886, p 2,
5, 7) blijkt: dat „Ulissea” = Oelisiwa een andere 
naam was voor Lontor, het groote eiland tegen
over Banda-proper, Banda Neira, in welk laatste 
de Oelilima-partij de bovenhand had. Ook dit 
gegeven bevestigt ten volle de verklaring der 
ontwikkeling van deze twee partijen, zooals die 
bij OELIASERS werd beproefd.

OELIASERS. Corrupt-Holl. naam voor het 
complex der 3 eilanden bcO. Ambon en beZ.
West-Coram: Haroekoe (of Oma), Saparoea (of 
Honimoa), en het kleinste en meest Z. O. eiland 
'Noesa Laoet (zie op die namen).

Vanouds is het middelste en grootste, Honimoa 
alias Saparoea, het voornaamste eiland. Als 
„Moear” komt het al voor in Zang 14 van het 
Oudjav. lofdicht Nagarakërtagama uit 1287 Qaka 
= 1365 A. D.; als „Muar” blijft het voorkomen 
op Port. kaarten en in Port. teksten der 16e eeuw 
(verg. Tijdschr. Aardr. Gen. 2, XXV ,1908, p. 342 
noot 1); Rumphius in zijn Ambonsche Historie, 
definitief afgesloten in 16S7, kent in zijn aanhef 
daarvan (Bijdr. Kon. Inst 7, X, 1910 p. 3):
„Oma” (= Haroekoe), „Uliasser” of verderop bij 
hem stéóds „Honimoa”, en „Nussalaut”. Ook 
hieruit blijkt ciat Ocliaser-proper = Honimoa =
Saparoea is; hierbij sluit aan Van Hoe veil’s ge
tuigenis in zijn bock „Ambon en meer bepaal
delijk de Oeliasers” (1875) dat „de zuidkust” van 
Saparoea weleer Honimoa heette, evenals de 
„zuidkust” van Haroekoe: Oma (p. 11), en dat 
Saparoea thans nog wel door inlanders, o.a. in een 
pantoen, wordt genoemd „tanah Lease” (pl 12).

Inderdaad is „Oeliaser” en „Liaser” precies 
hetzelfde; Rumphius spreekt in zijn Amb. Hist. 
in éénzelfde alinea van „de Oeliassers” en van „do 
Liassers” (I. o. II, p. 102). En dit weer bewijst, dat 
Ludeking in zijn bekende „Schets van de residentie 
Amboina” de juiste inlandschc verklaring heeft 
gegeven (Bijdr. Kon. Inst. 3, III, 1868, p. 56):
Oeliaser is een corruptie van oeli asa = „broe
der 1”, dat dus onmiddellijk staat naast de Tcrna- 
t aanscho oeli lima — „broeders 5”, on de Tidoree- 
sche oeli siwa = „broeders 9”.

Met andere en duidelijker woorden: naast 
den politickon „broederlijken” en „voorouderlij
ken’^?) (kaki-an) bond der Tidoreozen van 9 
gebieden, do Oeli siwa of Pata siwa („9 Licha
men”), waarvan Tidoro met zijn heidensche,

G. P. R.

het op ditvan
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noot 2 op p. 171; naar Valentijn, II (1724), 2, fol.
50—52). Doch de bovenvermelde uitbreiding 
zin van den term „Oeliaser” blijkt afdoende in 
datzelfde jaar 1617 uit een stuk van Gouverneur 
Steven van der Haglien bij Tiele, 1. c. p. 219: 
„Onse eylanden van Uliasser, die welke drye sijn, 
te weten Uliasser, Oma ende Nusalao”. G. P. R.

OELIN (mal. z.o.-bojrïï.). Zie EUSIDERO- 
XYLON.

OELIT (amb. landst.). Zie SPONDIAS 
MANGIFERA.

OELOE (ORANG). Zie ORANG OELOE.
OELOE DARAT. De hoogste top van hot ge

bergte, dat het Tobameer in liet Noorden van 
Sumatra omgeeft. Hij verheft zich aan den West
oever van het meer, tegenover Samosir tot 2157 
M. hoogte.

OELOE SALO. Landstreek behoorende tot 
de onderafdeeling Ranté Pao, afdeeling Loewoe, 
gouv.t Colebes en Onderh.

OELOE-SOENGEI. Afdeeling der 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, in ge 
volge de organieke indeeling van Ind. Stb. 1913 
nos 199 en 279 verdeeld in 5 onderafdeelingen, te^/.< 
weten; 1) Kandangan onder den Ass. Resident,../'- 
chef der afdeeling, bijgestaan door een Civiel/ 
Gezaghebber met standplaats Kandangan; 2) 
Rantau onder een Civiel Gezaghebber, met 
standplaats Rantau; 3) Barabai onder een 
Civiel Gezaghebber, met standplaats Barabai;
4) Amoentai onder een controleur, met stand
plaats Amoentai; 5) Tand joeng onder een contro
leur, met standplaats Tandjoeng. (Voorde onder- 
verdeeling in districten, zie bij de verschillende 
onderafdeelingen). Geografisch omvat deze af
deeling het stroomgebied der BAHAN of 
NËGARA RIVIER (zie aldaar), de voornaamste 
zijtak der Barito met hare zijrivieren. Hot N.-lijk 
on O.-lijk gedeelte der afdeeling is heuvel- en 
bergachtig. Van Kloea af is de geheolc streek 
bewesten de Bahan tot de Barito laag en moe
rassig, bestaande uit uitgestrekte moeraswouden 
(hapau) en meren, hier en daar afgewisseld met 
pamatang- (hoogc) gronden. Ten Oosten der 
Bahan vindt men die moerassen tusschon de 
rivieren Batang-Alai en do Bahan (de van ouds 
beruchte Mocningmoerassen).

OELOE TESSO. Landsehap in de Kwantan- 
districten, afd. Indragiri, residentie Kieuw en 
Onderh. Het was vóór 1909 een deel van de

Hollandsche, later Spaansche voorkeur het hoofd 
was, en waartoe o.a. West-Ceram en West- 
.Nieuwguinee behoorden; naast den daarnevens 
bestaanden Islamitischcn broederbond van 5 
gebieden, de Oeh lima of Pata lima, waarvan 
Ternate het politieke hoofd was, en waartoe 
o.a. Oost-Ceram met Goram, Keffing, enz., 
alsmede vooral Banda, behoorden; stond de 
véél minder machtige Eén bond of Oeli asa der 
3 bijeenliggende Oeliasers tusschen Ambon 
(Oudjav. Ambwan) en Cerarn (Oudjav. Qcx&n = 
Sjeran; en Seran), een zuivere verdedigings- 
bond van drie kleinen; met het middelste 
eiland Muar = (Honi-) Moa = Saparoea = 
Oêliaser-proper als centrum, aIs„Broeder-één”, bij 
welke zich Haroekoe en Noesa Laoet van zelf aan
sloten, tot zelfbehoud tegen de groote en agres
sieve 9- en 5-bonden onder aanvoering van resp. 
Tidore en Ternate, die van Ceram uit hen sinds 
ca. 15S0 bedreigden.

Nemen we, op voldoenden grond van waar
schijnlijkheid, aan, dat beide laatste bonden ont
staan moeten zijn door de beroering in do „Groote 
Oost” gewekt door het veld winnen van den Is
lam tusschen 1400 en 1500, zoo kan het ontstaan 
van den Eén-bond op Saparoea, en van den Drie
bond der zgn. Oeliasers, op zijn vroegst tegen ca. 
1500 gesteld worden, toen Ternate reeds zoowat 
een halve eeuw Moh. was, en Tidore dat waar
schijnlijk juist begon te worden. Zoo vormden bij 
de komst der Portugeezen op Ambon (1512), Am
bon met de 3 Oeliasers en het groote Ceram een 
nog heidenschen stuwdam tegen den van het 
Noorden (Molukken) en Zuiden (Banda) opdrin- 
genden Islam.

Geen wonder dan ook, dat op dit Arabonsche en 
Oeliaser-ge bied de Apostel der Indiën, St. Fran- 
ciscus Xaverius (de Navarrees Fran cisco Xavier 
of Javier), van 1546—1547 zijn zendings-triomfen 
heeft gevierd (verg. Tiele in Bijdr. Kon. Inst. 4, IV, 
1880, p. 328—330); dat Ambon en alle drie Oelia
sers daarna overtuigd-Protestantsch zijn gewor
den in den Compagnie’s tijd; en dat er op deze drie 
eilanden nergens zooveel Port. herinneringen zijn 
gebleven als juist weer op het middenste en voor
naamste, Oeliaser-proper of Saparoea, waar de 
westelijke haven altijd nog „Porto” heet, en aan de 
Z. W. punt •— men zie de detailkaart in Van Hoë- 
vell’s genoemd boek van 1875—een eiland „Pom- 
bo” (Duif) en een rots „Pintoe” (Deur) dicht bij 
mekaar liggen.

Toen de Hollanders in de Molukken kwamen 
(1599), trad in den aan vang Haroekoe (Oma), we
gens meer nabijheid tot Ambon, op den voor
grond ; het oudste oontract met een der 3 Oelia
sers sloot Steven van der Haghen op 25 Febr. 
1605 met „den coninck van ’t eylandt Oma” 
(zie Heeres, Corpus Diplomaticum Neerl.-Ind., 
Bijdrargen-Kon; Inst. 'TK ÏÏÏ' 1907, p. 33—34), in 
wélk zélfde jaar 1605 trouwens de termen „Olisi- 
va” en „Olijlima” het éérst in een Holl. contract 
met Hitoe (Noord-Ambon) officiéél voorkomen 
(ib. p. 33). Daarop pas in 1617 volgde een contract 
mëth'ëgórijen aan de zuidkust van Ceram èn van 
„Uliasser” = Saparoea, gelijk Tiele terecht in zijn 
register van dl. I der Bouwstoffen (1886) dit op
loste; zie aldaar p. 204—206, en verg. het con
tract ook bij Heeres, J. 0- p. 13Q—132. Pas in 1621 
werd Noesa Laoet in een contract ópgenomen, 
samen met Ambon, de 2 andere Oeliasers en 
West-Ceram (Heeres, p. 170—172, en vooral de
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onderafdeeling Kampar Kiri, afdeeling Bëng- 
kalis, van hot gewest Oostkust van Sumatra.

OELOEAN. Landsehap in do residentie Tapa- 
noeli, aan den Noord-oever van don brecdon Zuid- 
oostelijken inham van het Toba-meer gelegen, en 
ingesloton door Si Gaol in het Westen, Tano 
Djawa in het Oosten, waarvan het gescheiden is 
door een zwaar begroeiden bergrug, waarop zich 
verheffen : in hot Zuiden de Si Djonggi. (de Stier), 
in het Noorden de meestal in wolken gehulde 
2200 M. hoogo Si Manoek Manoek (Hanobeeld). 
Het is een driehoekige vallei, welke door eenige 
kleine riviertjes rijkelijk van water wordt voor
zien en daardoor zeer geschikt is voor den aanleg 
van sawahs .Men meent dan ook, dat dit vrucht
bare gebied het stamland van de Toba-Bataks is. 
Onderlinge oorlogen hebben de bevolking in vroe
ger jaren wel sterk doen achteruit gaan, maar 
het aantal inwoners wordt thans toch 
25.000 geschat. Centrum

nog op 
van het landsehap is 

het op 700 M. boven zee gelegen Mocara Si
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Pongi met een koel klimaat. Naast den land
bouw, wordt veel aan rundcrteelt gedaan. Sinds . 
1895 heeft hier do Rijnsche Zending post gevat, 
welke tot uit. 1911 bijna 2000 personen tot het 
Christendom had bekeerd. Uit. 1914 bedroeg dit 
aantal ruim 6700, waarbij echter die van Si 
Gaol zijn inbegrepen. Eerst in 1905 werd Oeloean 
onder ons direct bestuur gebracht. Een transport
weg gaat van Bandar Poelo door Bovc-n-Asahan 
naar Oeloean en aangrenzende Toba stroken, 
terwijl de weg van Tarootoeng naar Naroe- 
montla thans verlengd'ifFttffT Oeloean en "Locm-"^ 

“ban Pëa.' jfa * *> ■ ’ &
OELOEBALANG (HOELOEBALANG) (mal.). 

Krijgsoverste; in sommige Maleische staatjes 
de titel van een der rijksgrooten, die in den 
rijksraad zitting hebben.

In Atjèh waren de oelèëbalangs de volks
hoofden, die in de volkstaal ook radja genoemd 
werden; zie ATJÈHERS 2 c. Andere hoofden 
waren zij, die in het Sultansgebied oelèëbalang 
póteu (d. i. „oelèëbalang van onzen Heer”, 
nl. den Sultan)genoemd werden, en die daar eenig 
bewind voerden of eene hooge functie aan het 
hof vervulden of wel dien titel eenvoudig aan de 
gunst van een sultan te danken hadden; zie 
C. Snouok Hurgronjc,-De Atjèhers, I, 96 (The_ 
Achehneso I, 92)..,— De indeeling van Atjèh in 
oejëëbalangschappen word door het Nederland- 
scho gouvernement behouden, maar de beteeke- 
nis der oelèëbalangs miskend; men beschouwde 
hen als ondergeschikte ambtenaren („distrikts- 
hoofden”, Ind. Stb. 1881 no. 83 art. 4; Bijbl. 6881, 
blz. 265). Daarentegen werden do hoofden der 
gewesten in de onderhoorigheden later als zelf
besturen behandeld; met hen werden politieke 
contracten gesloten. Do algemeono naam oelèë- 
balangschap wordt door het bestuur ook op 
de gewesten in de onderhoorigheden toegepast, 
hoewel de hoofden aldaar verschillende titels

Legoondi. Het eilandjo behoort administratief 
tot do Lampongscho Districten.

OEMA. Zie TEUKOE OEMA.
OEMAR- of DOODSLAGERSRIVIER, met

do kampong Amara, mondt uit op de Zuidkust 
van Niouw-Guinea, beoosten Kaap Vlakke Hoek.
Vrij stellig was deze rivier do plaats waar schip
per Dirck Melisz in 1623 met 9 man van hot 
jacht Acrncm werd afgemaakt. Aan den mond 
is zij 200 M. breed. Daar zij op het Charles 
Louis gebergte ontspringt, heeft zij slechts 
eon korten loop. Eerst in 1828 werd weder 
een poging gedaan door de Triton-Expeditie om 
met de aldaar wonende bevolking in aanraking 
te komen. Dat de Oomar identiek zou zijn met 
de Doodslagersrivier wordt door sommigen betwij
feld. Zie hieromtrent. MOORDENAARSRIVIER.

OEMBILIN (OMBILIN). De naam der afwate
ring van het Singkarak-meer ter Sumatra’s West
kust. Gewoornijk beschöuwf'men de Oembilin al3 
de hoofdrivier, die in zijn middenloop Kwantan, in 
zijn benedenloop Indragiri heet. De inlanders be
schouwen haar echter als de voornaamste rechter- 
zijrivier der Kwantan en zien in de tweemaal zoo 
lange Si Namar, die bovendien het meeste water 
vervoert van het plateau van Agam en van de 
vlakten dor L Kota en Tanah Datar, de hoofd
rivier (zie SUMATRA, Rivieren).

De Oembilin is het meest bekend door het ook 
naar haar genoemde steenkolen veld van Sawah 
Loento, waar zij doorheen stroomt (zie KOLEN).
Het drukke mijnbouwstadje Sawah Loento (zie 
aldaar) ligt aan de rivier. Iets verderop bevindt 
zich Doerian Gadang, hot eindpunt voor de 
prauwvaart op de rivier, omdat zich boven deze 
nagari een stroomversnelling bevindt, die het al
leen aan kleinere vaartuigen mogelijk maakt ver
der op te komen en ook deze nog niet zonder ge
vaar. Op deze gevaarlijke plaats verongelukte in 
1869 do mijningenieur De Greve, de ontde lcker 
van het Oembilin-steen kolen bekken. Zijn graf bo 
vindt zich te Doerian Gadang. Waar do rivier 
uit het meer van Singkarak treedt ligt de spoor- 
weghaltc Oembilin van do lijnJPadang Pandjang- 
Solok.

OEMBOET (mal., jav). Zie HOEMBOET.
OEMOEKIEA (Andai). Zie DOEWIWI.
OEMPA (amb.). Zie HORNSTEDTIA.
OEMRAH. Zie BEDEVAART NAAR MEK

KA, 2.
OENA OENA. Zelf besturend landschap in 

do ondcrafdeoling Poso dor residentie Mcnado, 
omvattende het gelijknamige eiland, behoorende 
tot dc Togian-eilanden (zie aldaar); bevolkings- 
storkto 1500 zielon.f'’* <. v ’ :

OENDAKAN. District van de contróle-afdeo- 
ling, hot rogontschap on do afdccling'Koedoes,'' ^ 
residentie Somarang mot cono oppervlakte van 
210 K.M3. Op ultimo 1905 bedroeg de bovolking 
ruim 46.000 zielen, waarvan oen 10 tal Europo- 
anon on 8 Chineozon. Hot district is verdeeld in 
drie ondordistricton. Do hoofdplaats heet Proe- 
woto. Eon groot dool van hot district wordt in- 
genomon door een uitgestrekt moeras, do Rawa 
gëdó, dat in do Djoowanarivior uitwatert. Het 
district Oondakan wordt gokonmerkt door hot 
telken jaro optreden van overstroomingen in 
den Westmoesson, watorgebrek in den Oostmoes
son on ziokton in het rijstgewas, tongevolgo 

grooto uitgestrektheden padi en andere
anplantingen mislukken. Ter beteugeling van

dragen. Zie: C. van Vollenhoven, Het adat-- 
recht van Ned. Indië, blz. 151 v.

OELOEMOESI. Een 2200 M. hooge berg van 
den Oostelijken keten van den Boekit Barisan, 
gelegen in hot N. van do residentie Palcmbang op 
de grens met Benkoelen. Hij staat in verbinding 
mot den Zuidwaarts gelegen Kaba dooreen rug, 
waarover op 1115 M. hoogte do weg loopt van Kc- 
pahiang naar Mocara Bliti aan de Klingi (zijrivier 
van de Mocsi). Waarschijnlijk zal hierlangs bij 
evontucelo uitbreiding van het Zuid-Sumatra 
spoorwegnet een zijlijn worden aangelegd. Op 
den Ocdoemoesi ontspringt dc Lakitan, zijrivier 
van de Moesi.

OELOENG (WOELOENG). Naam op Java 
voor een Roofvogel (visch-arend), HaliasLur 
intermedius.

OELOENG-OELOENG (jav.). Eon soort van 
kriekendief. Zie ROOFVOGEL.

OELOLITO. Naam op Celobcs (Gorontalo) 
voor eene Papegaai-soort, Trichoglossus omatus; 
op de Aroo-eilanden heet Trichoglossus haemato- 
des Jarrau en op de Koi-eilanden Sirtein.

OELOWA. Toradja-naain voor twee bedem- 
hagedissen: Lygosoma nigrilabre Gütto on L. 
smaragdinum Lett. (Zio verder onder KADAL 
en onder SOINCIDAE).

OEMALASA’SCH. Zie TOMINISCHE TA
LEN.

OEMANG. Klein eiland aan den ingang van 
do Lampong-baai nabij het grootero Poelau

waarvan
a
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Daja’scke landen on wenschton een Daja’sch 
hoofd. Bij wijze van proef worden zij toen voor- 
loopig gesteld onder het hoofd van Lam Bou- 
söë.

het overstroomingsgovaar zijn langs de 
naamste rivieren, n.1. de Sérang en do Babalan, 
dijken aangelegd en is men bezig in eerstgenoem
de rivier, bij de desa Wilaloeng een verdeelvalc 
te maken, dat thans zijno voltooing nadert; 
waardoor men dan in staat zal zijn den water
stand in die rivieren te regelen^ /?

OENDANG-OENDANG. In hot Maleisch ziet 
de term oendang-oendang op ad at voorschriften, 
adatrcgels, adatgeboden; zoo noemen de Minang- 
kabausche Maleiers hun twintig delictsgroepen 
„de twintig adatgeboden” of oendang-oendang 

doeö poeloeh. Op Middel-Java daarentegen 
verstaat men onder oendang-oendang hetzelfde 
als pranatan, nl. een of andere publicatie of edict 
van den vorst of van een hoog ambtenaar.

In Malcische streken wordt de term dientenge
volge tevens gebezigd voor de geschriften, waarin 
adatvoorschriften door inlanders staan opgetee- 
kend. De inhoud van zulke geschriften stelt veelal 
teleur; zij behelzen gewoonlijk óf onsystemati
sche opteckeningen van gewoonteregels, óf raad- 
selachtigo adatspreuken, óf regels, die het vorsten- 
bestuur en de hofhouding raken. Westersche 
schrijvers hebben bij het woord oendang-oendang 
somtijds aan zulk een geschrift gedacht, ook waar 
alleen sprake was van de levende regels zelf en 
niet van een schriftuur (zie b.v. Willinck, Het 
rechtsleven bij de Minangk. Mal., 1909, bl. 53, 
824, 826).

Voorts hebben Europeanen den naam oendang- 
oendang hcrhaaldelijk gebezigd hetzij voor op- 
teekeningen van Westersche herkomst, hetzij 
zelfs voor regelingen vanwege ons bestuur (b.v. 
de Oendang-oendang Djambi van 1906, zijnde 
een gewestelijke regeling van de inheemsche 
rechtspraak enz ; zie Adatrechtbundel 5, blz. 150). 
Vandaar velerlei verwarring, welke doorJWilken 
te recht gelaakt wordt (Verspreide geschriften II, 
bl. 221—223; vgl. Adatrechtbundel 6, bl. 274). 
Ook geven Europeanen dezen naam soms aan op- 
geteekende volkslegenden, stamlijsten enz., die 
de inlander zelf nooit oendang-oendang noemen

voor-

Zie: Bijdragen T. L. en V. k. v. N.-I., 7 Deel 
55 (1903) bl. 203.

OENGARAN. District van de contrólo-afdeo- 
ling Ambarawa, regentschap Semarang, afdoo- 
ling Salatiga, residentie Semarang; met ceno 
oppervlakte van 220 K.M2. Het district is ver
deeld in 4 onderdistricten. Op ultimo 1905 
bedroeg de bevolking ongeveer 55.000 zielen, 
waarvan ^180 Europeanen en 260 Chineezon. 
Men vindt er 12 cultuur-ondernemingon, uitgo- 
oefend op 24 erfpachtsperceelen, waarop koffio, 
cacao, kina, notemuskaat en rubber worden 
geteeld. De in dit district gelegen cacao-ondcr 
neming Djatiroenggo is bekend om hare hybrido-

'i

nan

cacao.
De gelijknamige hoofdplaats, standplaats van 

den adspirant-controleur, ^ 20 K.M. van Sema
rang op een hoogte van 313 M. gelegen, is bekend 
door de enkele jaren geleden opgerichte kweek
school voor Inlandscho onderwijzers. Het mili
taire reconvalescenten gesticht, dat ongeveer 1846 
in het in 1786 opgerichte fort gevestigd werd, 
is in 1908 opgehevon. Verscheidono overblijfselen 
uit den Hindoetijd worden in den omtrek aan
getroffen, waarover zie T. Bat. Gen. XIX. (1872), 
bl. 501.

OENGARAN. Een geheel met zwaar bosch be
groeide oude vulkaan op de grens van Semarang 
en Këdoe, die in den G. Boetak zijn hoogste punt, 
2050 M., bereikt. Het is een afgestompte kegel, 
waarvan de breede top uit het restant van een 
wijden ringwal bestaat. Eenige zwak werkende 
fumarolen (en solfataren ?) in de grensrivier .aan 
de Zuidhelling zijn de laatste sporen der vulkani
sche werkzaamheid. Reeds Junghuhn gaf van den 
berg een uitvoerige beschrijving (Java, II, 363), 
later Verbeek (Java 276, 297, 318), terwijl in het 
Jaarversl. Top. Dienst 1908. PI. V, p. 35 oen 
detailleekennig van den top wordt gegeven. Aan 
de Zuidzijde bevinden zich de als Tjandi Sanga 
bekende H ndoe-ruïnen.

:

‘

.

zal.: XZie Snouck Hurgronje in Adatrechtbundel 1, 
bl. 24—Zoï&an Vollenhoven. Het. ad at recht vaji 
Ned.-Indië, iTbl. 105—107, 109, 268, 272 en 656; 
alsmcdo—IXLAXDSCHE WETTEN, deel II, 
bl. 154.

OENDOEK-OENDOEK (mal.). Zie ZEE
PAARDJES.

OENGKA (mal.). Zie GIBBON.
OENGKA HITAM (mal.). Zie GIBBON. 
OENGKO (minangk. mal.). Zie GIBBON. 
OENGKOET (soknjl). Zie BAARDVOGKL. 
OENGO-NO-BOETO (N. Gele bes). Zie LOE- 

WAK.
OENÖË. Zie BAMBI en OENÖË. 
OENTARONG (mal.?). Zie BINTOERONG. 
OENTJAL (soend.). Zie HERTEN.
OEPAN of MARAPATI.

OENEK (daj.). Zie ZWIJNEN.
OENGA of KOEALA OENGA met Panté Tjeu- 

reumèn en Sabét. Een tot de onderafdoeling Tja- 
lang der afdeeling Westkust van Atjèh behoo- 
rend landschap. Het ligt aan zee tussehen 
Koeala Lambeusöë in hot N.W. en het thans 
tot Lhö*' Kroeët gerekende Djinampröng in 
het Z.O., maar de onderkoorigheid Panté Tjeu- 
reumèn strekt zich zeer ver in het binnenland 
en naar het N. uit tot aan de grenzen der 
XXII Moekims van Groot-Atjèh. Het aantal 
geregistreerde mannen bedraagt er 355 (ulto. 
1915). Sinds 1916 voert Teukoe Rajeu* het be
stuur. In Panté Tjeureumèn vindt men kunst
matig bevloeide rijstvelden; elders zijn de 
sawaks afhankelijk van de regens.

Bij Ind. Stb. 1908 no. 401 worden Lam Nó en 
Lam Mè bij Koeala Oenga gevoegd, maar blijkens 
Kol. Verslag 1910 waren die beide landschappen 
daar niefs4 mee ingonomen: zij rekenden zich

Naam in Wcsl- 
Sumatra voor een Langstaart-duif, Mocropygia 
ruficeps; eene verwante soort heet aldaar JLim- 
boekan, Macropygia leptogrummica. Op Java 
heet Macropygia rujiceps Dërkoekoe-sopak. Eene 
soort van een verwant geslacht, Turacoena 
menadensis, wordt op Gele bes Padiboebce ge
noemd. Macropygia keiensis heet op de Aroe- 
eilanden Kwakoe. Zie DUIF.

OEPAN OEPAN (jav.). Zie GYNOGLOSSUM.
OEPAS (mal.). Zie ANTIARIS TOXICARIA.
OEPAS BIDJI (mal.). Zie SOPHORA.
OEPAS-BOOM. (Giftboom). Zie ANTI AR IS 

TOXICARIA en IPOEH. Aan liet daar vermelde 
zij nog toegevoegd, dat deze beruchte boom op 
Java nagenoeg verdwenen is. De meest 
spreide inlandscho naam op Sumatra on Borneo

ver-

i
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is Ipoeh; voorts Tatai in do Lampongs, Tingèk 
op Banka. Eono uitvocrigo beschrijving met 
afbeelding vindt men in hot, door het Koloniaal 
Museum uitgegeven werk van Dr. M. Greshoff 
over Indischo nuttige planten, ook in Ind. 
Mercuur van 15 Apr. 1895.

OEPATJARA (jav.). Zie RIJKSSIERADEN.
OERAAS (Andai). Zie PËRGAM en DUIF.
OERAMA. Zio OMBA.
OERANG. Javaanscho naam voor Garnalen 

(zie OEDANG) en Kreeften; Maleisch Oedang. 
Zoetwaterkreefton heoten op Borneo Hakoen.

OER AT (Jav., soend.). Zie PLANTAGO.
OERIBANG (batav. mal.). Zie HIBISGUS 

ROSA SINENSIS.
OERIP (KAJOE) (jav.). Zio EUPHORBIA • 

TIRUCALLI.
OERIT (amb. landst.). Zie SPONDIAS MAN- 

GIFERA.
OEROENG. Ocroeng is de Karobataksche 

naam voor een dorpsbond, de vereeniging van 
verschillende dorpen tot een bondgenootschap. 
Zulke dorpsbonden komen onder verschillende 
namen in alle Bataklanden van Sumatra voor 
on vormen er do hoogste inlandsche gemeen
schap (zio deel I, blz. 759). Hot menigvuldigst 
komen zo voor in het Karoland, waar men bijna 
geen op zichzelf staande dorpen meer aantreft, 
daar allo tot eon of andoro oeroeng bekooron. 
Do dorpen blijven toch steeds de staatkundige 
eenheid; het oerocngbcstuur wordt dan ook 
meest gevormd door een raad van hoofden der 
voornaamste dorpen. Door traditio en door per
soonlijke eigenschappen heeft echter vaak een 
der hoofden een overwegenden invloed. Het 
voornaamsto dorp der ooroong heet perbapan. 
Veelal is dit tevens het moederdorp der andere, 
maar zulks is niet noodzakelijk.

OESMAN. Zio O ET H MAN.
OESOEL botcekent in liet Arabisch: grond

slagen, wortelen (enkeiv. asl) .Met oesoel al-din 
wordt de Mokamm. geloofsleer bedoeld (vgl. 
KALAM en ISLAM, II, d.); oesoel al-jikh zijn 
do vier grondslagen der JVIohamm. plichtenleer 
(vgl. ISLAM, H, c on KI JAS).

ÓESOENG ÈSANG (soend.). Zie HONDEN.
OESRAI. Colloctief-naam op Nieuw-Guinea 

voor Ijsvogels (Zio aldaar).
OESÖ (Midden-Sumatra). Zio HERTEN.
OESTER. Zio SCHELPDIEREN.
O ETA of OETAWA. Eeno rivier in Zuid 

Nieuw-Guinea. Zij valt in zee ton W. van Kaap 
Stcenboom en heeft hare bronnen ongeveer 
daar waar hot Charles Louis geb. in hot Nassau 
geb. overgaat. Zij is de ccrsto grootc rivier ge
rekend vanaf do Etuabaai en heeft tweo mon
den n.1. do Oeta en do Naparooka. Do voor
naamste, do Oeta, is 600 M. breed, hoogcr op 
wordt do rivier spoedig smaller tot 400 M. met 
sterken stroom. Eon eigenaardig verschijnsel 
is, dat hoCmeesto water niet wordt afgovoerd 
door don Naparoekamond, dio in het vorlongdo 
ligt van do hoofd richting der rivier, maar door 
don Ootamond, dio eorst do zee bereikt na over 
oonigon afstand bijna evenwijdig aan do kust 
to hebben gestroomd. De voornaamste zijrivier 
is do Amara; haro bronrivieren zijn de Biriri 
on do Hioeroekoo. Tot het vereenigingspunt 
dezer rivieren is de Oeta met prauwen bovaar
baar.

Do strandlijn in de nabijheid der oevers is

begroeid met tjemara’s, torwijl daarachter, 
dus langs de rivier, het land moerassig is.

OETAN (ORANG) (mal.). Zie ORANG OETAN.
OETËRAN. District van do contrólo-afdooling, 

hot regentschap, do afdccling en do residentie 
Madioon; met cono opperylakto van 228 K.M3. 
Het district telt 4 ondcrdistricton met 60 desa’s 
on had ult°. 1905 cene bevolking van bijna 
83.000 zielen, waaronder 80 Europeanen en 
10 Ohineozen. Het district ligt tegen do Weste
lijke hellingen van den Goonoeng Wilis on in do 
vlakte der rivier van Madioon, welke in het W. do 
grens vormt. De standplaats van het districts
hoofd is Poerworëdjo (bohoorond tot do désa 
Gegër). De warme bron Oemboel, waarvan het 
in hoofd zaak ijzer- en koolzuurhoudend water 
speciaal voor baden geëxploiteerd wordt door 
den Gewcstelijken Raad van Madioon, vindt 
men in het onderdistrict Dolopo nabij do Pono- 
rogosche grens in do nabijheid van den grooten 
postweg van Madioen naar Ponorogo. Er is daar 
ter plaatse een pasanggrahan, waar men kan 
verblijven.

De bevolking leeft van den landbouw en van 
de verdiensten bij de suikerfabriek Pagotan. In 
het Zuidelijk, aan de afd. Ponorogo grenzend 
deel van het district, met namo in het onder
district Dolopo, plant do bevolking zelvo veel 
suikerriet voor de inlandscho markt. Het pro
duct verwerkt zij door middel van buffelmolons, 
terwijl zij hot daarvan vorkregen rietsap ver
dampt in — soms zeor primitieve — pannen. ■

OETHMAN (bin Abdoelah bin Akil bin Jah'ja 
al-Alawi) te Batavia geboren uit een Hadhra- 
mitisch sajjicT-geslacht, deed in zijne jonge jaren 
eeno langdurige studiorcis, waarbij hij vooral 
in Hadhramaut en Mekka vertoefde, en vestigde 
zich daarna als wetgeleerde van erkend gezag 
te Batavia, waar hij don 18en Jan. 1914 in zeer 
hoogen ouderdom overleden is.

Hij was (cvonals andere Hadhramitisclie ge
leerden, vgl. HADHRAMIETEN.4)een vertegen
woordiger van streng rechtzinnigo opvattingen in 
geloofsleer en wetszaken. Zijne zienswijzen ver
breidde hij in tal van kleine Arabischo on Ma- 
leischo werken en geschriftjos, welke hij in zijne 
eigene lithographische drukkerij uitgaf. Volerlei 
gebruiken, opvattingen en bijgeloof in de In- 
landscho samenloving vorvuldon zijn gemoed 
met levendige ergernis en hij vorzuimdo niet, 
daartegen menigmaal in woord en goschrift te 
ijveren. Zoo was hij o.a. oen tegenstander vau 
do mystieke broederschappen in Ned.-Indië, niet 
uit afkeor van do leer zelve dier orden, maar uit 
tegenzin tegen do in zijn oog hoogst twijfel- 
achtigo bevoegdheid van hen, die als mystieko 
loidors onder do Inlandse hobcvolking optraden, 
torwijl do vorbreiding dior mystiok hem boven
dien niet wonscholijk scheen ondor eeno bevol
king, bij wclko do kennis dor gowone voor
schriften van don Islam en do naleving daarvan 
nog zooveel to wenschen ovorlioton. Meermalen 
wonnen Inlandscho geloovigcn zijn raad on 
voorlichting in over do toepassing dor Mohamm. 
leer in allerlei aan gelegen heden. Zijn antwoord 
klecddo hij dan dikwijls in don vorm coner 
brochure, waarin hij de uitspraken der Mosliin- 
sche geleerden ovor het onderwerp samonvatto 
en zijne slotsom daaruit trok. In zijn oordool 
toonde hij zich eon onafhankelijk, onomkoop
baar en onbaatzuchtig man. Toch berokkenden

< . rV vi.. £e.* ■ ,
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begroeid. In den boncdcnloop groeien lioofd- 
zckalijk rbizophoren, booger op: niboeng, wil
de pinang, këtapang, sagoo on rotan. In don 
benedenloop is hot terrein laag on modderig, 
stroomopwaarts wordt dit geleidelijk booger. 
Het stroomgebied maakt den indruk van vrij 
dicht bevolkt te zijn. Tal van groote kampongs 
(bij de monding liggon or twee op don roebtor 
oever), waarondor met 40 ii 50 groote en kleine 
buizen, worden or aangetroffen. Do rivier is 
overigens weinig belangrijk on dient blijkbaar 
alleen tot afvoer van moeraswater.

OEWAMBA of OEWIMBOE. Bovenloop van 
de DIGOEL. (Zie aldaar).

OEWI (jav., soend.). Zie DIOSCOP^EA.
OEWIMMERAH. Een belangrijke bronrivier 

(ook wel Kaoh genaamd) van de Digocl, de 
grootste rivier van Zuid Nieuw-Guinea. Op do 
oudere kaarten wordt zij „Idaha” genaamd. De 
Birokë-anim, een volksstam aan deze rivier, 
noemen baar „Makan-riki”.

Het punt van samenvloeiing met de Digoel 
ligt op 6° 35' 39" Z.B. on 140° 21' 30" O.L.; 
zij is bier 100 M. breed on gemiddeld 5 vadem 
diep en is over grooten afstand per stoomsloep 
bevaarbaar. Zij ontspringt op bet Sterrenge
bergte, bet O.-lijkste deel van bet Centrale ge
bergte, dicht bij do O.-grens. De oevers van de 
Ocwimmorah zijn betrekkolijk dicht bevolkt; 
bier worden pisang-, pinang-, sagoe-, en kaladi- 
tuinen, al dan niet met woningen of hutten, in 
een nagenoeg onafgebroken reeks aangetroffen. 
Do oevers zijn hoog en stoil met zwaar geboomte. 
In den bovenloop wordt de vaart verhinderd 
door 20 tot 30 M. booge watervallen. Op som
mige plaatsen zijn rotan hangbruggen over de 
30 a 40 M. breedo rivier gespannen; do toegangen 
tot deze bruggen worden soms gevormd door 
ongeveer 8 M. booge ladders, geplaatst op een 
tiental meters van den oeverrand.

De voornaamste linker zijrivier is de INGGI- 
VAKË (zie aldaar), wier water, in tegenstelling 
van dat van de Oewimmcrah, donker-bruin 
gekleurd is, waaruit mag worden afgeleid, dat 
die rivier baar oorsprong beeft in de moerassen 
van het laagland.

ÖEWIS of SËMOETAN. Javaanscho 
voor cenc Rupsvogel-soort, Pcrierocotus cxul.

OFA, OFAK. Zie VAARTUIGEN.
OFFER. Offers zijn, naar de inlandscho 

begrippon, gaven aan de geoston, met hot doel 
deze welgezind te stemmen jegens den offeraar; 
soms gaven aan do zielen van afgestorvenen 
met bet doel dozen om voorspraak te vragen 
bij do geesten. Door offers aan de goede geesten 
verzookt men, altijd uit zelfzucht, hunne Hulp 
bij iets dat gebeuren gaat, of hunne bescherming 
tegen mogolijk ongeval. Aan de kwade geesten, 
en dezo don monscli vijandige soort is hot 
talrijkst, offert men uit vrees, in do hoop bet 
kwaad, dat zij kunnon berokkenen, aftoworen, 
In bot algemeen brengt men bet offer vaker den 
kwaden geest dan den goeden,den minderen moer 
dan den hoogeron, don nabijzijnden eer dan don 
verwijderden; bij voorkeur aan den oogenblikko- 
lijk meest te duchten goost. Aan do zielen der 
dooden offert men tor plaatse, waar zij licoton 
zich optehoudon, nabij do graven en op andere 
heilige plekken. Do neiging tot offeren ontspruit 
uit den waan, dat alle waargenomon werking on 
beweging uitgaat van persoonlijke, donko°ndo

do groote vrijmoedigheid, waarmedo hij zijne 
gevoelens uitte, en zijne op oudcron leeftijd 
nog toenemende strijdlustigheid hem monigon 
vijand in de Inlandscho maatschappij.

Als man van inzicht aanvaardde hij de heer
schappij van niet-Moslims over landon als Ncd.- 
Indië als eeno onvermijdelijke noodzakelijkheid. 
In vorzet daartegen zag hij voor de Inlaudsche 
bevolking geen heil en vermeed dus het bespre
ken van onderwerpen, die tot botsingen met het 
Europeesch Bestuur konden leiden. Integendeel 
deed hij zich als eon trouw onderdaan van hot 
Nederl. gezag kennen on droeg o.a. bij tot be- 
daring der hartstochten na de onlusten te Tji- 
lëgoja--in 1SS8. Bij gelegenheid der troons
bestijging van koningin Wilhelmina in 189S 
vervaardigde hij een heilbedo voor Hare re- 
geering, welke hem in sommige Moslimsche 
kringen ten kwade geduid is. Als adviseur- 
honorair voor Arabische zaken was hij een wel
kome steun voor hen, die do Indische Rogeering 
op dit gebied hadden voortelichten.

Zie verdcrlfC. Snouck Hurgronje,.Een Arabisch 
bondgenoot tier Ned.-Ind. Regeering (Meded. 
Ned. Zendel. Genootschap, Dl. 31 (1887), p. 52 
vv.)}wiergeschenken van Sajjid Oethman (Notul. 
v. h. Batav. Genootsch., Dl. 30 (iS94) p. OV— 
CXI)?(Sajjid Oethman’s „Gids voor de priester
raden” 'besproken (Tijdschr. v. h. Recht in 
Ned.-Indië, Dl. 63 (1895), p. 722—744)ffelam . 
und Phonograph, p. 7 vv. (Tijdschr. v. h. Batav. 
Genootsch., Dl. 42 (1900), p. 399 vv.); L. W. C. 
van den Berg, Le Hadhramout et les colonies 
arabes dans 1’Archipel indien, Batavia 1886, 
p. 164—167; M. J. de Goeje, Iets over don 
modus vivendi der Moslims onder Nederl. 
gezag (De Gids, 1899, IV, p. 550—57); Ha- 
dhramaut (Rev. Colon. Internat., 1886, I, p. 
101 vv.); Th. W. Juynboll, Die „Sarekat Is
lam”-Be wegung auf Java (Der Islam, V (1914), 
p. 154 vv.); A. Buno Heslinga, Said Oethman 
bin Abdoellah al Aloewi f (Weekbl. voor Indië, 
iX (1913—1914), bl. 1123; met portret).

OETJAP MOELOE (3127 M.). Hoogste top 
het Gajo’scho Centraal gebergte, gelegen in hot 
uiterste Oosten, waar het Van Daalen gebergte 
er een rechten hoek mee maakt. Do Oetjap Moeloe 
is feifcelijk een gobergtemassief, waarschijnlijk 
van vulkanischen oorsprong, grootendeols op
gebouwd uit gneis en oude schiefer en vele gra- 
nietkemen bevattende. Het is met veel tertiaire 
zandsteen bedekt en draagt zware wouden, 
aanvankelijk van loof-, hooger op van naald- 
boomen. Steil dalen de hellingen naar de dalen 
van de vele riviertjes, die hier hun oorsprong 
hebben en zich bijna allo vereenigen tot de Sim
pang Kanan.

OETJING (soend.). Zie HUISKAT.
OETOEMBOEWEE. Eene rivier in Zuid- 

Nieuw-Guinea. Zij is de Z.-lijkste van de drio 
in de FJamingobaai uitmondende rivieren. Do 
beide andere zijn de Lorontz- on do Noord-Wost- 
rivier (zie aldaar). Do Oetoemboewee staat mot 
eerstgenoemde door een antasan in verbinding 
en op dezelfde wijze mot de ton Z. daarvan 
6troomende Eilandenrivier. Zij kan door eon 
stoomschip van het charter der Gouv. Marine 50, 
daarna door een stoomsloep nog 23 zeemijlen op
gevaren worden; eon breedo rechter zijrivier 
kan per stoomsloep 19 zeemijlen opgevaren 
worden. De‘ oevers zijn met zwaar bosch
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en willende wezens in gecstonvorm, dio dorpen, 
bosschcn, wildernissen, grotten on wateren 
bewonen, alles bezielen, do gcheole bewerktuigde 
en onbewerktuigde wereld vervullen, en uiting 
geven aan hunne macht bij iedere gebeurtenis, 
van do grootste tot do kleinste. Niet alleen do 
heidenscho volksstammen in donArchipolofferen; 
ook onder de Mohammedaansche bevolking 
leeft dit oudheidenscho gebruik nog in velerlei 
vormen voort. Al dadelijk blijkt dit op Java. 
Do Javaan is bij hot aannemen van hoogero 
wezens niot moeilijk goweest; zoowel de Hindoe- 
mythologie als do Islam heoft aan het getal der 
geesten uit den natuurdienst van zijn voorge
slacht anderen toegevoegd. Hij brengt nu aan 
geesten van allerlei slag en herkomst offers van 
allerlei soort en omvang, soms terloops en zonder 
voorafgaand overleg, doch soms ook na lang
durige voorbereiding en met veel omslag; en 
daartusschen, verbindende de eindtermen dezer 
reeks, vindt men bij hem een lange rij van offers 
min of meer eenvoudig en goedkoop, of samen
gesteld en kostbaar. Evenals hot gebed is het 
offer in aard en duur afhankelijk van do aanlei
dendo gebeurtenis en van den offeraar, het 
individu of de gemeenschap. Gezamenlijk offert 
de desa ter eere van den tjakal bakal, den 
stichter, en ter eere van den d a n j a n g of be
schermgeest van het dorp, want bij eeno gunstige 
gezindheid van beiden heeft do desabewoner 
persoonlijk, maar tevens de geheele desabovol- 
king belang. Het meest bij eeno algemeeno ramp 
nemen do bewoners eonor desa of eoner geheele 
streek aan het offer doel. (Zie over eenigo alge
meeno en particuliere offers: T. v. N.-I. (1843), 
I, W. 719 on 1853, I, bl. 9G). Een zeer bescheiden, 
maar tevens eigenlijken vorm van het offer ziet 
men in het reukwerk, dat do Javaan langs den 
weg op een steen, aan den sawah-kant, voor een 
Hindoe-boeld, of bij een heiligen boom nedcr- 
legt; in de bloemen, dio hij aan zijn kar, zijn 
prauw, zijn rijstschuur, aan kris of slaapstede 
bevestigt; in do rijst, do pisang, do sirihpruim, 
do duiten of do oioron, dio hij, waar het past, 
neorlogt ten behoeve van do geesten. Er spreekt 
meer poëzie uit dan er in gelegd wordt door don 
offeraar; wol offert hij iets op, maar het geschiedt 
gedachteloos on zonder innigheid, onvatbaar als 
hij is voor hot gemoedelijke, dat er ligt in hot to 
vriend houden van al dio onzichtbare wezens en 
in don vredigon omgang mot hen. Als bijzondoro 
offers aan heilige graven (zio KR AM AT) zijn te 
vermelden het branden van reukwerk on hot 
daarbij nederzetten van spijzon. In do maand 
Roowali worden vele plaatsen, als oon hulde 
aan do overledenen, zelfs niet als heilig beschouw
de graven mot geurige, aan oon snoer goregon 
bloemen versierd (n j ö k a r), of mot een wel
riekend smeersel bestreken. Na do geboorte 
van oen kind laat de Javaansche vrouw nog wol 
eons de placenta, mot vruchten en bloemen om- 
goven on door eenigo lampjes verlicht, dos 
avonds de rivier afdrijven, als offor aan do kroko
dillen of liever aan de voorouders, dio in dezo 
dieren gehuisvest zijn. Op den borg Bromo wordt 
telken jaro, den lstcn van do maand Kasadoso, 
door do Tënggërcozen een offer gebracht ter na
gedachtenis van den jongston zoon hunner stam
ouders, dio aan den genie Bromo werd geofferd. 
Alle geloften, dio gedurende het voorafgaande 
jaar werden gedaan, worden dan volbracht; de

doekoens in plechtgewaad en van de pricster- 
leerlingcn vergezeld, doen hunno gobeden op
stijgen met den wiorook, en besprenkelen don 
gowijdon grond met water; allen klimmen op 
naar don rand des kraters, on werpen hunne 
offeranden, vruchten, groenten, bloemen, kippen, 
geiten, kleederen en geld in den afgrond. Bij 
het verlaten van do ^Za,ndzc£, dalen do knapen 
zoo ver mogelijk langs den kraterwand af, om to 
kapen wat zij machtig kunnen worden, opdat 
niet al dat heerlijks verloren ga.

Mot name echter leven de aloude opvattingon 
betreffende het offeren aan de zielen der afge
storvenen en aan de onzichtbare machten op 
Java nog voort in den geïslamiseerden vorm 
der onder verschillendo benamingen (bijv. 
kandoor i, 
kende „offermalen” (zie KANDOERI) en dit 
geldt in gelijke mate ook voor de Mohamme- 
daanscho Inlanders in do meeste streken der 
Buitenbezittingen.

Over het offeren bij de Inlandsche bevolking 
op de Buitenbezittingen verdiont hier bovendien 
het volgende te worden aangoteekend.

Bij de Maleiers van Midden-Sumatra doet 
zich bij don huishouw al dadelijk na het kappen 
van den boomstam voor don eersten paal de 
behoefte aan een offer gevoelen: om de bosch- 
geesten to paaien wordt onmiddellijk een jonge 
boom geplant op den stronk van den gevallene, 
een betelpruim en gold worden daarbij neergo- 
legd. Om to voorkomen, dat do werkman zich 
wondt bij don arbeid wordt een kip geslacht 
on mot het bloed besprenkolt men het hout en 
hot gereedschap: immers nu is er bloed vergoten 
on nieuwe bloedstorting overbodig. Later hangt 
men stukken wit katoen aan do huispalen, be- 
teekend met figuren uit de k o t i k a’s (Zie 
TIJDREKENING) om de geesten, die het 
bosch bewoonden, waar do woning verrees, te 
bevredigen. Dat de „bouwoffers” elders niet 
altijd zoo onschuldig zijn, maar soms met het 
dooden van menschen gepaard gaan, is reeds 
opgomerkt in do artikelen KOPPENSNELLEN 
en MENSCHENOFFERS.

Vóór het uitzaaien der zaad-padi wordt bij 
deze Maleiers de sipoelooi met het raspsel 
van oon halve klappernoot in een kom neer
gezet op do pasamajan (kweekbed), om 
do aardgeesten, djoembalang tanah, 
te vorzoonon. Ook bij het uitplanton dor baniöh 
(bibit) wordt dorgelijk offor gebracht. Alvorens 
to beginnen met den oogst worden drie stongels 
padi bijeengebonden, wordt wiorook gebrand en 
een do'd (Arabisch gebed) uitgosprokon. De eerste 
rijst mot volo formaliteiten behandelen, on daar
na als dankoffer eten, moot getuigen van de 
ingonomonkoid met hot gewas, on strokt tevens 
om zich eon volgend jaar oon goeden oogst te 
verzekeren; men bohoort dio rijst dan ook mot 
bandon vol on niot bij kloino hapjes te eten, opdat 
blijko hoe voortreffelijk men zo vindt. Voor offers 
in Midden-Sumatra wordt vorwezen naar A. 
Maass, Durch Zontral-Sumatra. II, 221., 270, 
367, 468, voor offers godurondo do zwan
gerschap o-c. II, 193 on voor offermalen o.c. 
II, 359.

Op hot eiland Bras houden do inwoners één
maal oon grooto k a n d o o r i, bij eon ouden 
boom, wolks geest, naar men mcont, epidomieën 
kan veroorzaken Men offert den boom bloomen

lamëtan, sëdëkah) be-
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bij bet balian hai-feest aan do nok van eon buis 
opgebangen (Hardeland, Daj. Wörterb. s w. 
balai en ontong; Grabowsky in Int.-Arcbiv 
für Elbnogr. I, 131 met pl. X, fig. 2; Juynboll, 
Cat. van Borneo, II. 371)

Vermelding verdient de eigenaardigo opvat
ting, dio ton opzichte van het grootc doodenfeest 
idjambo bij do Oeloen-Maanjan-Dajaks van 
Padjoo Empat (onderafdceling Boentook der 
afdeeling Doesoenlanden, residentie Z. en O. 
Afd. van Borneo) keorscht: dit feest, waarbij 
een groot aantal buffels en varkens goslacht 
wordt, wordt niet door de menschen aan do 
góden of geesten der voorouders aangeboden, 
maar omgekeerd door do adiaoe (zielen der 
afgestorvenen) aan de menschen, dio daarbij 
bun gasten zijn (Vgl. P. te Wechcl. Erinncrungen 
aus den Ost. u. West Dusunlandern. Int. Archiv 
für Ethnogr. Band XXII (1915) p. 94 e. v.). 
Vorder vergelijke men voor offers op Borneo: 
Hose and Mc. Dougall, The pagan tribes of 
Borneo, I, 10, 11, 109, II G, 91, 103 e. v. 154, 
161,
kang’s o.c. II. p. 9, n. 1.

Voor de offers op Bali wordt verwezen naar bet 
art. BALI. Alleen zij bier nog vermeld, dat in 
den buistempel, waar stcenen offernisjes of rijen 
houten offerbuisjes staan, ieder aan eene afzon
derlijke godheid gewijd, de vrouwen dagelijks, 
de mannen minder vaak, offeranden van bloe
men en vruchten komen brengen en bij bijzon
dere gelegenheden wierook branden en andero 
ceremoniën verrichten. In do dorpstempcls wordt 
in den regel bij volle en nieuwe maan, den gunstig- 
sten tijd om met de góden in aanraking te komen, 
geofferd.

Voor do offers op Lombok wordt verwezen 
naar J. Elbert: Die Sunda-Expedition I. p. 12, 
21 (de Sasaks offeren aan Batara bij de heilige 
warme bronnen en baden daarin om lichamelijk 
en geestelijk gezond te worden), 24, 75, 89, 97, 98, 
100, 101, 10G—108, 110. Een sieraad voor een 
offertafeltje bij een doodo in huis, een offer- 
schaaltjo voor wierook en een offertoestcl zijn 
beschreven on afgebeeld in dr. Juynboll’s Catal. 
van Bali en Lombok, p. 151—153 met pl. XV, 
fig. 4 en pi. XVI. Voor Soembawa vergelijke 
men: Elbert, o. c. II p. G8—7J, 78, voor Flores 
o.c. II, 189—193, 198, voor Wetan o. c. II, 
235—239, 244.

Ook bij de heidenen van do Minahasa werden 
de grooto offerfeesten geleid door tusschen per
sonen, dio den geest moesten krijgen en dio den 
naam walian droegen; soms waren er bij 
hetzelfde feest tientallen w a 1 i a n ’s aan ’t 
werk; do feesten heetten in hot algemeen f o s s o, 
p o s s o, p o 8 o of (het best) p o s o ri, welk 
woord tevens „verboden” boteekent. Men onder
scheidde de offerfeesten in particuliere of familie
feesten, on in algemeen o of negari feesten; van 
eerstgenoemden was do w a w a 1 i a n, het 
negendaagsche offerfeest, het voornaamste, be
stemd om allerlei weldaden, rijkdom, nakome
lingschap, gezondheid te erlangen; voorts do 
i r o j o r s i o k k i, tweo of drie dagen na do 
geboorte van een kind; de m a n a 
geven tot herstel van zieken. Een van do groot
ste negari-offerfeeston was hot t o e ra a 1 i n . 
si k o ö k o, d. i. het raadplegen van don vogel 
bij groote algemeeno rampen of bij don aanleg 
van nieuwe nederzettingen. Ook de kleine offers

on wierook, en neemt in de nabijheid een zeebad.
Ook de Bataks hebben algomcenc offerfeesten, 

t a m i-t a m i gehccten, van manami, „offe
ren” eigenlijk „de geeston onthalen”, maar zij 
komen minder veelvuldig voor dan kleine offers, 
welke dienen om do stoffelijke behoeften te be
vredigen van de zielen der lichamen, dio als 
b é g o o ’s een afzonderlijk geestenbestaan heb
ben. Bij het overlijden van aanzienlijken worden 
tal van karbouwen geslacht on gegeten. Bij de 
offerfeesten zijn de d at o e’s als priester en de 
si bas o’s als medium (sjamaan) onmisbaar; 
deze laatsten kunnen zoowel mannen als vrouwen 
zijn; meestal zijn het vrouwen.

Bij do Kajans en Bahau’s van Centraal- 
Borneo, zoowel als bij de Kënja’s, en evenzeer 
bij do verwante stammen van Sërawak en 
Britsch Noord-Borneo zijn do gelegenheden 
talloos, waarbij aan do góden en geesten offers 
gebracht worden, bestaande hetzij in allerlei 
spijzen, of in dieren, die geslacht worden, vooral 
varkens en kippon; het bloed dezer dieren wordt 
dan op don offeraar gesmeerd, of wel, zooals bij 
de Kënja’s van Britsch Noord-Borneo, op een 
houten beeld van hun Hoogste Wezen, Bali 
Penjalong. Bij dezen volksstam dient ock het 
offeren vaD varkens niet slechts om deze aan de 
góden aan te bieden, maar vooral om de gebeden 
aan Bali Penjalong over te brengen; het varken 
wordt dus door den hoofdman toegesproken, en 
zoodra deze toespraak geëindigd is, wordt het 
gedood, de lever er uit gehaald, on uit do ligging 
der verschillende deelen het antwoord dor god
heid afgelezen. Ook met kippen wordt wel op 
deze wijze gehandeld.

Bij de Kajan’s en Bahau’s van Cenlraal- 
Borneo zijn het vooral het bouwen van een 
nieuw huis, en het begin van verschillende werk
zaamheden in den landbouw, die veel en velerlei 
offers vereischen; de functie van den hoofdman 
daarbij is deze, dat hij telkens den priester of 
de priesteres de verschillende plechtigheden doet 
uitvoeren. Bij deze stammen en hun verwanten 
komen niet de groote offerfeesten voor o. a. 
na de begrafenis, als bij verschillende stammen 
in de Z. en O. Afd. Voor menschenoffers en 
offers bij begrafenis enz. onder de Dajaks, zie 
MENSCHENOFFERS en GRAF.

Bij de Dajaks der Z. en O. Afd. van Borneo 
komen de groote offers veelvuldig voor, waarbij 
do sjamanen een groote rol spelen; het grooto 
feest, balian hai, duurt van één tot drie 
maanden. Het zijn de b a 1 i a n ’s, de mannelij
ke en de b a s i r’s, de vrouwelijke sjamanen, 
die het verband vormen tusschen geesten en 
menschen, en die langzamerhand do geheele 
leiding der offerfeesten in handen hebben ge
kregen; o. a. zingen zij, na door do geesten in 
bezieling te zijn gebracht. Geofferd worden kar
bouwen, varkens, kippen en spijzen, d. w. z. de 
ziel, de g a n a van hot geofferde is voor de 
geesten, de dieren en spijzen zelve voor de offeren
den. Deze offerfeesten ontaarden soms in bacha- 
naliën.

In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
maakt men wel eens een model van een offer- 
schip (Ling Roth. I, 144 afb.; Juynboll, Catalo
gus van Borneo, II, 361). Bij het tiwah feest 
maakt men een offerhuis (pandoeng) waarin een 
varken gezet wordt, dat later geslacht wordt. 
Een model van een offerhuis (balai ontong) wordt

[ 173,; over menschenoffers bij de Djing-
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waren bij dezo Minahassisclie heidonen niet onbe
kend; zoo gaf men don doodon een halve pinang- 
noofc mede en wierp do andcro helft weg.

Van do Toradja’s van Ccntraal-Celcbes 
TSjerichton Adriani en Kruyt (Do Baro’e-spreken- 

do Toradja’s van Midden Oelcbcs, I, p. 27£), 
dat bij ieder offer, dat men aan geesten eri góden 
brengt, sirih-pinang, kalk, tabak on gekookto 
rijst, dikwijls met curcuma geel geklourd, be- 
kooren. Van het offerdier wordt gewoonlijk een 
gedcelto van do lever den góden aangeboden. 
Zeer vaak wordt ook als offer een kippenei go 
bruikt, gewoonlijk als surrogaat voor een kip, 
soms zelfs voor een buffel, in welk geval het ei 
eon witte buffol genoemd wordt. Aan grooto 
góden als Pocöe mPalabocroe worden steeds 
witte buffels en witte kippen gcofford, omdat 
wit do kleur is van het rijk van hot zonnelicht. 
Do Toradja’s hebben verschillende soorten van 
offertafeltjes, waarop zij hunne offers aan góden 
en geesten aanbieden. In hot tweede deel van 
hetzelfde werk (pag. 118—146) worden do 
doodenoffers zeer uitvoerig beschreven. Dezo 
offers hebben ten doel, de zielen der overledenen 
plechtig naar het zielenland te geleiden. Het 
grooto offerfeest heet mompemate en duurt drie 
dagen.

Bij de Makassaren en Boegineezon vindt men 
als tusschenporsoon bij do offerfeeston de b i s- 
soo’s (zie aldaar) zoowel mannen als vrouwen, 
maar do eerste gaan toch in don regel als vrou
wen gekleed, evenals do basir’s der Dajaks. Zou 
dit wellicht wijzen op eon tijd, dat alleen vrouwen 
als mediums optraden ?

Over offers in Zuidoost-Oolobes wordt ver
wezen naar Elbert, die Sunda-Expcdition, I, p. 
139 (Toekang-bësi-eilanden), p. 198—201 (Boe- 
ton), p.233, 2GG, 272 (Rccmbia), II, 1G—18 
(Ivabaona), Vgl. over offerplaatsen in Zuidoost- 
Celebes: A. Grubauer. Unter Kcpfjagern in 
Central-Ce lobos, p. 193, 222, 257, 338, 517.

Te Doréh aan do Geel vin kbaai was, althans 
vroeger, een tempel in den vorm van een omge
keerd vaartuig, waarin aan de zielen der voor
ouders werd geofferd. Andcro voorbeelden van 
gebouwen, waarin geofferd wordt, kont men in 
den Archipel niet; liet meest nabij komen nog 
do inrichtingen cp Bali, hoewel zich weder onge
merkt daarbij aansluiten do huisjes, de afdakjes, 
do bamboe tafeltjes, waarin on waarop do offers 
worden aangelegd. Do tijdelijko gebouwen, die 
ton behocvo van do grooto offerfeesten bij de 
Dajaks wordon opgoricht on vroeger ook bij do 
heidenen van de Minahasa voorkwamen, kunnen 
evemin tempels hecton.

Over de door den Islam voorgeschrovon offors 
(speciaal het offerfcost van den lOcn der maand 
Bësar) zio BEDEVAART NAAR MEKKA 3, 
M01IAMMEDAANSCHE KALENDER EN GE
DENKDAGEN en AKIKAH.

OFFICIEREN (Chineesche). Naam ter aandui
ding van de in art. 73 Reg. regl. bedoelde hoofden 
van Chincezen, welke ontstaan schijnt, doordat 
men hot basterd-Chinecsche woord kapthai tot 
kapitein vervormde en vervolgens de hoogero en 
lagere Chineesche hoofden als majoor en luitenant 
ging aanduiden; zie deel I, bl. 287, en II, bl. 271. 
Ondanks dezen naam hebben zij evenmin iets 
militairs als een „majoor” (een door de Rcgec- 
ring onderscheiden eerste-districtshoofd) in do 
Minahasa, zie deel II, blz. 73G. In 1918 is do wet

gever overgegaan tot schrapping van art. 73 
Reg. regl., onder meer om desgcwenscht afschaf
fing van het afzonderlijke bestuur pver vreemdo 
Oosterlingen mogclijk to maken. ,--•/<<'7o

OGAN. Belangrijke zijrivier der Moesi (zie SU- 
MATRA, Rivieren).

OGAN EN KOMËRING-OELOE (vóór 1906: 
Komëringen Ogan oeloe, Enim en de Ranaudis- 
trictcn gchceten). Afdecling der residentie Palem- 
bang, grenzende aan de Lampongschc Districten 
en Bonkoclcn. Hot Zuidelijkste punt der afdceling 
is de Gocnocng Pasagi, (beschrcvon in Jaarversl. 
Topogr. dienst 1912) op do grens met de Lam- 
pongsche Districten, 2232 M. boven zee. Dc hoofd
plaats is Batoo radja, standplaats van den ass.- 
res. Dc afdecling is verdeeld in de ondcrafdeelin- 
gen Komëring oeloe, Ogan oeloe en Mocara doea 
(zio op die namen). Do afd., een oppervlakte 
beslaande van 12.974 K.M.2, met een bevol
king van -j^ 155.000 zielen (1915), bevat het 
stroomgebied der Boven- en Midden-Komëring 
tot het punt waar deze zich splitst in Komëring en 
Bëngkoelah, dat der Boven-Ogan tot aan hare 
vereeniging met de Ajer Sëramé, met de bronnen 
dier rivieren, benevens het Ranaugebied (zie 
voorts PALEMBANG).

OGAN-ILIR. Onderafdceling der afdeeling Pa- 
lembangsche bcncdenlanden (vóór 1912: Ogan ilir 
en Blidah), met een oppervlakte van 3451 K.M.2 
on een bevolking (in 1915) van 104.000 zielen en in 
1912 een veestapel van 1500 buffels en 2G00 run
deren. Hoofd plaats Tandjocng radja, aan de Be- 
neden-Ogan, op 61 K.M. boven Palcmbang (langs 
do Ogan gemeten), en 12 M. boven zeeniveau, 
standplaats van den controleur. Zij bevat het 
stroomgebied van do beneden-Ogan (Ogan ilir), 
van hare vereeniging met do A. Sëramé tot aan de 
Moesi en dat van de riviert jes Këramasan, Blidah 
en van enkele andere, die tusschen de Ogan en 
do Lömatang in do Moesi vallen. Zij bestaat 
uit het district Ogan-ilir verdeeld in 5 onder- 
districten: Tandjocng Radja, Tandjoeng Sëdjaro, 
Sakatiga, Gloembang en Mocara Kocang. Deze 
onderafd. produceert veel pinang, djagoeng, cas
save, widjèn en arènsuiker en veel eetbare vruch
ten als doerian, langsat, ramboctan, manggistan, 
terwijl ook de rijstoogsten van de lëbaks (moe
rassen) zóó overvloedig zijn, dat rijst kan wor
den uitgevoerd. Proeven voor do aanplant van 
katoen hadden weinig succes, in 1910 bedroeg 
do opbrengst nog 320 pikocl, in 1913 nauwe
lijks 100 pikool. Dc voornaamsto plaatsen zijn 
do pasirahdoesoens, die bijna allo middels per 
as berijdbare, niet verharde wegen met dc stand
plaats van den controleur verbonden zijn.

OGAN OELOE. Onderafdceling van de afdec
ling Ogan- en Komëring Oeloe (residentie Palem- 
bang) met eon oppervl. van 4708 K.M.2 en in 
1915 met een bevolking van ruim 63000 zielen, w.o. 
^ 40 Europeanen en 140 Vreemdo Oosterlingen. 
Hoofd plaats Locbock Batang aan do Boven- 
Ogan, 12.5 K.M. benedenstrooms Baloe radja, 

standplaats van don controleur. Bespocld door 
do Boven-Ogan (Ogan oeloe) omvat zij hot dis
trict Loeboek Batang, verdeeld inde onderdistric- 
ton : Loeboek Batang, Pëngandonan, Batoc radja, 
on Bingin. Do voornaamste plaatsen zijn: Batoe 
radja (zie aldaar), Loeboek Batang en de pasi* 
rali doesoens, alsmede Bir.doe, Doerian, Këpahi- 
ang, Boenglc>,Saoeng,Saocngngaga,Panindjawan, 
Mëndala, allo op den linker Ogariocver, Pagar
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oliezuur: tripalmitino, tristearine, triolcïno. 
Do smeltpunten dezer verbindingen en dor 
daaruit afgescheiden vetzuren zijn als volgt: 
tripalmitino s.p. 50°, palmitinezuur s.p. 62°; 
tristearine s.p. 55°, stearinezuur 69°; triolcïno 
s.p. 1°, oliezuur s.p. 14°. Van tripalmitino on 
tristearine zijn er ook modificaties met een 
hooger smeltpunt, n.1. 66° en 71°; in de trioleïne 
is nog meer verschil en daarop berust de hierna 
toegelichte onderscheiding der oliën in drogende 
en niot-drogende oliën. Bij het noemen der 
algomeeno vetbestanddoelen wordt vaak hot 
woordje „tri” van den naam weggelaten en 
spreekt men dus van „oleïne” in plaats van „tri
oleïne”. Aldus worden echter in de techniek 
ook wel de vrije zuren (stearine = stearinezuur) 
aangeduid, en chemisch is die weglating van 
„tri” minder juist; immers kan één molecule 
glycerine zich met 1, 2 of 3 moleculen vetzuur 
verbinden, tot mono-, di- en tri-glyceridon. Van 
glycerine en stearinezuur heeft men bijv. de 
verbindingen monostearine (s.p. 61), distearine 
(s.p. 58) on tristearine (s.p. 55°). In de natuurlijke 
oliën en vetten spelen alleen de triglycoriden een 
belangrijke rol. De hoeveelheid triglycoriden eener 
olie noemt men het gehalte aan normaal vet; 
zij is des te grooter, naarmate de olie zuiverder 
is en kan dus tot 100 stijgen. Dergelijke chemisch 
zuivere olie reageert neutraal on is kleurloos, 
roukeloos en smakeloos. Wat aan de oliën kleur, 
reuk en smaak geeft, zijn slechts kleine bij
mengsels, die 0,1—1 % van het geheel bedragen. 
Bij de bereiding eener olio gaan n.1. ook wat 
kleurstoffen, hars, eiwit, celstof enz. uit het 
oliezaad in oplossing, soms ook vergiften, als 
bij pitjoeng- en bintaro-olie. Afgezien daarvan, 
is er dus groote overeenkomst tusschen de samen
stelling der verschillende plantenoliën en vetten. 
Zij smelten des te moeilijker, naarmate zij meer 
tripalmitino on tristearine bevatten; wat zich in 
de koude uit eene olie afzet, zijn deze vaste tri- 
glyceriden. Er zijn echter vetten, die ook nog 
andere triglyceriden bevatten dan do boven
genoemde: zoo het tangkalak-vet, dat lauroste- 
arine (s.p. 45°) en de muskaat-boter, die myri- 
stine (s.p. 55°) bevat, zijnde de triglyceriden 
van laurino - (s. p. 44°) en myristine - (s.p. 
54°) zuur. Ook ricinus- (djarak-) olie heeft eene 
chemische geaardheid, van die dor gewone oliën 
afwijkend on o. a. blijkend uit do oplosbaarheid 
in alcohol, waarin andere oliën niet of weinig 
oplossen. In water zijn alle oliën on vetten onop
losbaar, doch zij laten zich wel door middel van 
gom of van een ander bindmiddel in water zeer 
fijn verdeolcn, zoodat men dan melkachtige 
vloeistoffen (olie-omulsie’s) krijgt, waarin do 
olie als zoor fijne bolletjos blijft zweven. Gemak- 
kelijk lossen oliën op in aether en in eene reeks 
andere vluchtige vloeistoffen; hiervan wordt bij 
do olioberoiding door extractie een nuttig ge
bruik gemaakt.

Het soortelijk gewicht der vette oliën is steeds 
minder dan 1 (zij drijven dus op water) en be
draagt gewoonlijk ongeveer 0,92 bij J5°; bij 
warming zetten zij sterk uit on daalt dus hot 
s. g. Men kan rekenen, dat J liter olie per 
0 G. 1 c.m3. (=0,1 %) toeneemt, waaruit zich 
het s. g. bij hoogere temperaturen laat berekenen. 
Afwijkingen van het gewone s. g. wijzen op 
andere samenstelling, als bijv. bij de reeds gc- 
noomde djarak-olie (s. g. 0,9G). Bij verhitting

Goenoeng op den rechter oever der Locbai, on 
Soegihwaras op den rechteroever der Rambang. 
Do veestapel telde (in 1912) 150 paarden, ruim 
4000 runderen en 3000 buffels. Deze onderafdee- 
ling produceert veel katoen, in 1913 7600 pikocl, 
terwijl ongeveer 200 baboe met peper beplant 
is, verder rotan, widjèn, kapok en darnar; do 
karètaanplantingen breiden zich uit; koffie wordt 
ook geplant, doch niet algemeen; de rijstcultuur 
(hier en daar op natte, doch grootendeels op 
droge velden) levert voldoende product voor de 
plaatselijke behoefte; verschillende tweede ge
wassen worden slechts voor eigen of plaatselijk 
gebruik aangeplant. De marga Rambang Kapak 
Tëngah voert veel hout af, langs de Rambang 
rivier. De verschillende doesoens zijn bijna alle 
door per as berijdbare wegen verbonden.

OGAR. Een eiland behoorende tot West 
Nieuw-Guinea en gelegen in het Z. van de 
Maccluergolf. Dit eiland sluit, met do ten W. 
daarvan gelegen, ontelbare, veelal paddestoel
vormige eilandjes (de Sarigagroep) do baai 
van Sekar af en beschermt deze tegen den golf
slag uit het N. Een van deze eilandjes, Kafoo- 
nanam, zit bij laag water aan Ogar vast en is 
bewoond. Tusschen Ogar en den vasten wal lig
gen nog eenigo eilandjes, door nauwe, maar 
diepe straten van elkander en van Ogar ge
scheiden. De heuvels op do eilanden zijn uiterst 
steil, vele toppen vertoonen den witten kalk
steen.

Op Ogar ligt eene gelijknamige kampong. 
Ten O. van Ogar ligt P. Argoeni, behoorende tot 
het gelijknamige landschap op den vasten wal. 
De radja en de eigenlijke Argoeniërs wonen op 
dit eiland.

OGOAMAS. Bergtop op Celebes (zie aldaar 
onder a. de nookdaem).

OGOENG. Zie MUZIEK en MUZIEKIN
STRUMENTEN.

OKA. Een zuringsoort van Peru, Ozalis ere- 
nata Jacq. Aanbevolen voor teelt in de warme 
gewesten om de eetbare wortelknollen, die als 
aardappels smaken.

OLAKAMBING (o.-jav.). Zie SARCOLOBUS.
OLEANDER. Zie NERIUM.
OLIËN (VETTE OLIËN, VETTEN). Met 

den algomeenen naam „olie”, Maleisch „minjak” 
(Dl. II, bl. 754) bestempelt men zeer verschillen
de vloeistoffen van dierlijken, planlaardigen of 
mineralen oorsprong. De in dit opstel behandelde 
plantaardige vette oliën zijn van geheel anderen 
aard dan de hierna beschreven vluchtige oliën, 
gelijk uit eene vergelijking harer eigenschappen 
blijkt, en allereerst uit de chemische samenstel
ling. Vette oliën en vetten n.1. zijn mengsels der 
glyceriden (glycerine-ver bindingen) van vet
zuren, vloeibaar of vast al naar de temperatuur 
der omgeving: wat men in Ned.-Indië klapper
olie noemt, heet in Nederland coeos-v e t. Dit 
verschil in consistentie hangt echter ook samen 
met het feit, dat oliën (vetten) steeds mengsels 
zijn en de bestanddoelen dier mengsels een ver
schillend smeltpunt hebben. Tusschen vetten en 
oliën is dus geen doorgaand verschil. Tusschen 
vaste vetten en wassen (zie aldaar) bestaat wèl 
een aanzienlijk verschil: wassen leveren geen 
glycerine bij verzeeping. In hoofdzaak is de 
samenstelling eener vette olio deze, dat zij in 
wisselende hoeveelheden bevat drie glyceriden, 
n.1 die vaii - palmitinezuur, stearinezuur en
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tot ongeveer 300° beginnen oliën te ontleden; 
zij ontwikkelen daarbij brandbare en stork 
riekende dampen. Aan lucht en licht blootge
steld ondergaan allo oliën verandering, oorstens 
worden zij, vooral indion zij niot gezuivord 
zijn, rans (door intredende ontleding van do 
glyceriden en dus hot vrij komon van een deel 
der vetzuren, die dan allengs in scherp riekend 
boterzuur enz. overgaan) en dan heeft ook de 
zuurstof der lucht invloed op de olie zelve, welke 
steeds dikker vloeibaar wordt, terwijl bepaalde
lijk dio oliën, welke men als de „drogendo oliën” 
aanduidt, zooals lijn-olio on këmiri-olie, zolfs 
spoedig overgaan in een vast hars, vooral indien 
zij in dunne lagen worden uitgespreid, zooals ook 
bij het verven geschiedt. Op papier geven oliën 
eeno vetvlek, dio bij verwarming niet weder 
verdwijnt, zooals bij de vluchtige oliën wèl het 
geval is. Do oliën hebben niot allo denzelfdon 
graad van vloeibaarheid. Men bepaalt de vloei
baarheid (viscositeit),door natogaan in hoeveel 
tijd eeno bepaalde hoeveelheid olie uit eene 
nauwe opening druppelt. Rekent men de vloei
baarheid van water bij 15° als eenheid, dan 
is onder gelijko omstandigheden de vloeibaar
heid (viscositeits-graad) van lijn-olie 9,7 en van 
olijf-olie 21,G — meest varieert zij tusschen 12 
en 20, alleen ricinus-olie geeft het bijzondere 
cijfer 203/x • ■ - - “

Oliën/en vetten komon in het plantenrijk zeer 
verspreid voor, meestal in de zaden, als reserve- 
voedsol voor do ontkiemende plant, soms in het 
vruchtvlcesch (tangkalak, olicpalm, olijf), zel
den en slechts in voel geringer lioeveclhoid in 
andere deelcn der plant, als bladen, wortel, 
hout. Groeiplaats en variëteit hebben op het 
oliegehalto grooton invloed, in do hiervolgende 
opsomming is dit gehalte voor alle de Indische 
oliezaden vermeld. Do bepaling van het oliege
halte geschiedt in do laboratoria door vollcdigo 
extractie dor zéér fijn gepoederde en geheel ge- 
droogdo zaden met petrolcumaethor in eon 
Soxhlet-apparaat, in do praktijk ook door eono 
proef-persing of prccf-oxtractio. Hot ware 
„gehalte” is stoeds grooter dan do „opbrengst”: 
immers blijft bij do sterkste machinale persing 
toch stoeds G—10 % olie in do perskoek achter, 
en bij machinale exlractio ineost nog 2—3 %. 
Wordt do olie op zoo primitieve wijze ,als door 
do inlandscho bevolking geschiedt, uitgoporst, 
dan wint men niot veel meer dan do helft van 
het olicgohalle. Even onvoordeolig is natuurlijk 
het uitkoken der oliezaden on hot afscheppon van 
bovendrijvend vet. Dit is de reden waarom 
in Indië do verkoop van het oliomatoriaal 
(klapporcopra, to.igkawang-copra, illipo-kornon 
enz.) naar Europa, vaak voordeeligor is dan do 
olioberoiding tor plaatse, al spaart men daar 
do hoogo vracht. Op het oliogohalto berust 
natuurlijk do waarde dor grondstof: sosamzaad 
mot 25 % olie maakt do kosten van teelt on ver
voer en oliofabricago niet goed; sesamzaad mot 
45—55 % olie is oen winstgovond exportartikel. 
Zoor noemt do waarde van oen oliozaad toe, 
indion do uitgoporsto zaadkook (boongkil) bruik
baar blijkt voor vcovoodoring. Zoo niet, dan zijn 
zij toch voortreffelijk voor bemesting: eon hoog 
eiwitgohalte geeft don doorslag, alsmedo hot go- 
halto aan phosphaton in do asch. Sommige pers
koeken, als van Ricinus on andero Euphorbiacoo- 
ën .zijn zeer giftig; andere hebbon eon scherpen

smaak on worden door het vee versmaad. Voor 
Indië is verreweg do belangrijkste oliekoek die 
van Aracliis; ook soja en sesam geven goede 
vcckookon. Do waarde eener veekoek (evenals 
van andero voedingsmiddelen) kan men verge
lijkend bcoordeolcn als men do percentages eiwit, 
olie en voedende koolhydraten (zetmeel en sui
ker) samentolt, maar vermenigvuldigd mot de 
voedings-coëfficienten 5,5 voor eiwit en 2, 3 voor 
olie. Sesamkoek bevat bijv. 30—35 % eiwit, 
10—12 % olie en 22—25 % oplosbare koolhy
draten, een waardecijfer gevend van 210 tot 
245.

De door de inlanders van onzen Archipel ge
bezigde methoden van oliewinning zijn zeer 
primitief en kunnen worden onderscheiden in 
persing en uitkoking van het porsgoed.

Hot persen is hot meest algemeen en zoo bleef 
do oliepers, bestaande uit twee door wiggen tot 
elkander gedrongen planken, waartusschen de 
oliehoudonde pitten, vooraf gedroogd, gekneusd, 
verwarmd, werden geperst (Volksbeschr. van 
Midden-Sumatra, Ethnogr. Atlas PI. XCI, fig.
3 en CIX, fig. 7), met lokalo wijzigingen, alge
meen in gebruik en in de beschrijving van in- 
landsche oliebereiding is van deze pers met 
wiggen steeds sprake. De Javaanschc oliepers, 
dio volgens hetzelfde type is vervaardigd, heet 
g a t o k-a n en bostaat uit een op schragen 
geplaatsten balk of p ë n g ë r ë t, in het midden 
waarvan een gleuf ter lengte van 21/# voet en 
1/2 voet breed en diep is aangebracht. In deze 
gleuf staan twee planken, k ë p 1 o k, in schuine 
richting tegenover elkander, zoodanig dat zij 
van bovon wijd uiteen staan en van onder bijna 
aan elkander sluiten en aldaar in een gleuf van 
een lageren balk, tjèlèngan, wordon vast- 
gohoudon. Tusschen do twee këplok’s is een be
reide karbouwonliuid, k r a k a b, zoodanig 
bovestigd, dat oen goot gevormd wordt, waar
langs de olie kan afvloeien. In do lcrakab wordt 
de met oliekoek gevulde djëlëbook ge
bracht, dat is een kegelvormigo flesch van ge
vlochten bamboo, waarvan de grootste diameter 
1 voot is, dio van den top 1/3 voet, terwijl de 
hoogto 2—21/2 voot bedraagt. In hot grond
vlak is een opening, die met t a p a s of cocos- 
vezels dichtgemaakt wordt wanneer de ge- 
stoomdo on tot een koek saamgopakte katjang 
or in gebracht is. Het werk van den olieslager 
bostaat in hot inslaan van klcino wiggen of 
djalërans, daarna van grootoro of pa
tje 1 s, bcurtolings aan do buitenzijdo van olke 
köplok, waarbij telkens do djalëran door do 
patjöl wordt uitgestooten. Zoodra aan boide 
kanten der këploks of persplankon, dio allongs 
dichter bij elkander komon en do djëlëboek 
hoe langor hoo meer knellen, do patjöU diep 
genoog zijn ingoslagon, laat mon don toestel met 
rust totdat or goen olie moor uitvloeit. Voor het 
inslaan dor wiggen gobruikt men eorst eon kloi- 
nen houton hamer, g a n d o n a 1 i t, daarna 
oen grootoron, gand èn a g o n g. Zoodra 
uit don toestel geen olio moor loopt, wordon do 
patjëls verwijderd on do djëlëbook uit do pors 
genomen; de katjang-kock wordt nu opnieuw 
in hot rijstblok, 1 Ö s o o n g, gestampt on weder 
gestoomd om ton tweeden male on op do be- 
schrovon wijzo in do gatolc-an uitgoporst to 
wordon. Do olio wordt oorst in Icdoron zakkon 
of bakken, kodook, vorzameld om to bo-
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ldced met een koperen rasp, wordt do buiten- 
schil der noten verwijderd; daarna worden do 
schillon door zeven afgezonderd, do gepeldo 
noten in een gewonen buffelmolen, bestaande 
uit een trog, waarin vier houten wielen loopen, 
fijn gemalen en na gestoomd te zijn tusseken 
een hydraulische pers gebracht. Do op dezo 
wijze verkregen olie is van lichtgele kleur. Men 
zou door verwijdering van het binnenvliesjo 
of de binnonschil der noten stellig bijna witto 
olie kunnen verkrijgen, maar daarvoor is do 
boven beschreven pulpcr niet ingericht, en die 
witte olie zou bovendien voor inlandsch gebruik 
niet een evenredig grootere waarde hebben. 
(T. v. Nijv. en Lndb. in N.-I. XXI, 1877, bl. 
63 v.; XXXIII, 1S8G, bl. 187 v.).

De K 1 a p p c r-o 1 i c is bereids in Dl. II, 
bl. 256 behandeld. Opmerkelijk is, dat in Atjèh do 
klapper-olie algemeen geperst wordt uit den 
gcrotlen inhoud der vruchten. Die stinkende 
olie gebruikt men voor lampen; wil men ze voor 
spijzen gebruiken, dan wordt ze eerst opgolcookt 
en bereid

Ten slotte zij nog vermeld de bereiding der 
Kanari-oli e, uit do pitten van Canarium 
(Dl. I, bl. 435) welke in de Molukken verzameld 
worden zoodra do vruchten bruinachtig beginnen 
te worden: dezo ontdoet men nu van de buiten- 
schil en stelt ze eenige dagen aan de zonne
warmte bloot; genoegzaam gedroogd worden 
zy op roosters in den rook gelegd, vervolgens 
ontbolsterd, een paar dagen in water geweekt, 
ten einde de binnenste schil, die met het drogen 
aan do kern kleeft, te doen loslaten; na ver
wijdering van dezo schil worden de pitten nog
maals in de zon gedroogd om de waterdeelen lo 
doen verdampen; daarna worden zij in fijnge- 
vlochten rotanmandjes besloten en geperst.

Do twee genoemde methoden voor do bepa
ling van het oliegehalte, persen en extrahccrcn, 
zijn ook de in het groot voor de oliewinning aan
gewende. Daaraan gaat dan vooraf het reinigen 
(ziften en wannen) en drogen van het oliezaad, 
en vervolgens het stampen of walsen. Hot persen 
geschiedt of met do handpers, waarbij door het 
indrijven van eono wig de druk op het gestampte 
oliezaad wordt uitgeoefend („olieslagerijen”), 
óf machinaal met hydraulische persen. Voor do 
triago van oliezaad, het stampen, of walsen, 
en natuurlijk ook voor het persen, zijn tal van 
goede maehines geconstrueerd. Door koude 
persing wint men de zuiverste olie, daarna kan 
door tweedo en derde warme persing uit liet 
opnieuw gestampt materiaal de rest der olio 
verkregen worden, behoudens hetgeen nog in 
do perskoek blijft. In concurrentie met de machi
nale persing is tegenwoordig de machinale 
extractie gotrodon, die wel gecompliceerde toe
stellen eischt, maar in hot bedrijf goedkoopor 
is en meer opbrengst geeft. Als extractie-middo- 
len heeft men do keuze tusschen zwavelkool
stof (kookpunt 40°), chloorkoolstof (k.p. 37°), 
aether (k.p. 35°), chloroform (k.p. 61°), aceton 
(k. p. 56°) tctrachloorkoolstof (k.p. 77°), benzol 
(k.p. 80°), enz., maar voornamelijk bezigt 
daarvoor verschillende laagkokende, zeer goed- 
koope doch ook zeer gevaarlijke (uiterst brand- 
bare!) petroleum-destillaten (naphtha’s), dio 
in do techniek bekend zijn onder de 
gasoline (k.p. 40—60°), canadol (k.p. 60—65°), 
petroloum-aether (k.p. 65—75°), petrolcum-

zinken, in runder- of buffolblazcn, impes, 
overgegoten voer hot vervoer of den verkoop; 
de overblijvendo koek, boengkil, wordt 
als mest gebruikt, of voor de bereiding van 
de door den Javaan gewilde témpé-boengkil, 
die ^gebakken of mot andero ingrediënten als 
djangan toebereid, veel als toespijs bij do rijst 
wordt gebruikt (May er, „Jav. Volksleven”, 

/ II, 479 v.). Het nadeel dezer pers is, dat do druk 
y ongelijkmatig wordt uitgeoefend en van boven, 

waar de keggen worden ingcslagcn, geringer is 
dan beneden, waardoor het noodzakclijk wordt 
den zak tot driemaal toe om te keeren en den 
koek weder to stampen en optestoomon. Bij de 
ongelijkmatige persing is de onvoldoende druk 
door de oliepersen verkregen een algemeen 
euvel dezer werktuigen.

Is deze persing dus weinig geschikt om uit de 
vruchten of pitten een belangrijk gedeelte van 
de olie of het vet to halen, dat er in zit, de extrac
tie door koking op inlandsche manier is al even 
verkwistend.

Do bereiding van eenige oliesoorten wordt 
hier nog kortelijk medo gedeeld.

De P i t j o e n g-o 1 i e komt uit de zaden 
van Pangium, die door de Javanen gedroogd, ver
warmd en geperst worden, door de Boegineezen 
gedroogd, gestampt, gekneed en met warm 
water overgoten worden, waardoor de olie 
zich afscheidt en aan de oppervlakte komt. 
Zij heeft dan weinig smaak en wordt nage
noeg niet rans. Op Sumatra wordt de simaoeng- 
olie, die aan de minjak pitjoeng verwant is, op 
de volgende manier bereid: do groene vruchten, 
iets kleiner dan een klapper, legt men te rotten 
binnen een door takken omheinde ruimte, dan 
hangt men de pitten 24 uur in een gesloten 
mand in stroomend water om ze van het vrucht- 
slijm te zuiveren, daarna kookt men ze, slaat 
ze open met een kapmes, neemt de kernen er 
uit, die een paar dagen in marlden worden ge
legd, met steenen bezwaard. Nogmaals uitge- 
spoeld (ter verwijdering van het vergiftige blauw
zuur), dan acht dagen op matten uitgespreid 
in de zon gedroogd, worden ze in een rijstblok 
tot gruis gestampt onder toevoeging van citroen
sap. Het zoo verkregen meel verhit men in een 
ijzeren pan en vult er dan een mand van boom
bast mede, die tusschen de bladen van do pers 
wordt gelegd. De pers is geplaatst op een runder- 
of karbouwen huid, dio met de binnenzijde naar 
boven ligt en waaraan men aan ééno zijde een 
soort van tuit gemaakt heeft, waardoor do uitge
perste olie in bamboe-kokers wordt opgevangon.

De K a t j a n g-o 1 i o wordt uit de zaden 
van Arachis hypogaea verkregen door ont- 
schilling, verwarming, maling, blootstelling aan 
den damp van kokend water en persing. Do 
peulen worden, Da gedroogd te zijn tot zij in 
de schil rammelen, op matten of huiden gelegd 
en door gedurig slaan met stokken van de 
buitenschil ontdaan; do noten worden daarna 
in een rijstblok fijngestampt en gestoomd in 
een koekoesan; nog warm wordt de hierdoor 
verkregen massa op de zooeven besproken manier 
in de pers uitgeperst. Deze bereidingswijze, door 
inlanders en Chineezen toegepast, sluit het 
winnen van eene zuivere olie uit. Beter is de 
volgende manier: door middel van een pulper 
met handbeweging, bestaande uit een trommel 
van 21/ voet lengte en lJ/2 voet middellijn, be-
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benzine (k.p. 75—100°) on ligroïno (k.p. 100— 
120°), welke in volledig sluitende cxtractio- 
toestellcn continu circuleeren, d.i. do olie uit het 
fijngestampte oliezaad opnemen en daarna in 
don toestel vorvlucktigd worden on weder 
af gekoeld druppelen op het zaad meel en zoo 
telkens opnieuw olie extraheeron, terwijl deze, 
niet vluchtig zijnde, achterbijft in hot dcstillcor- 
vat. Do door extractie gewonnen olie is zuivordcr 
dan dio door persing verkregen, welke steeds 
reiniging behooft. Dezo geschiedt door do olie 
te laten bezinken (klaren) of haar te filtreeren. 
Is de olie sterk geklourd, dan kan zij worden 
gebleekt met waterstofperoxyd, kaliumperman- 
ganaat, chloorkalk, zwaveligzuur enz. Van meer 
algemeene toepassing zijn twee zuivorings- 
methoden, dio dan ook in de olie-industrie 
veel aangewend worden, n.1. het reinigen door 
filtratie over beenderkool, on het „raffineeron” 
door zwavelzuur: door do ruwe olie wordt 1 % 
sterk zwavelzuur geroerd, dat de olie zelve on
aangetast laat, maar do organische verontrei
nigingen, als eiwit on plantenslijm, verkoolt; 
deze bezinken in vlokken of zijn door filtratie te 
verwijderen en do olie moet dan nog slechts 
met water worden gowasschen. Is cene ruwo 
olie harshoudend, dan wordt soms ook do zui
vering door 1—2 % loog 'toegepast, dat de hars 
oplost.

Vette oliën en vetten zijn uit meer dan één oog
punt van groot belang. In de eerste plaats voor 
dc voeding; ook de inlander bezigt olie of vet 
bij zijne spijsbereiding, en is daarbij bijzonder 
graag op zaden, die door een hoog olie-gehalto 
goeri, d.i. smakelijk vettig zijn, als këmiri 
(mal., jav.), kloewak (jav.), djamboe mon- 
jèt (soend.). Dan dienen oliën voor verlich
ting als zoodanig, als 'lampolie en votkaar- 
sen, alsmede voor tal van gewichtige indu- 
Ktrieelc doeleinden: voor do kaarsenfabricago 
(vaste vetten, talg), voor de vervaardiging 
van zeepen, voor het snteeren van machines 
(niet-drogende viscouso oliën), voordo bereiding 
van olieverven (drogende oliën), voor het appro- 
teeron van weefsels, ook in dc spinnerijen, voor 
pharmaceulischo en cosmetische doeleindon 
enz. In tropische landen komt daarbij nog het 
aanzienlijk gebruik van do (met bloemengeur 
bedeelde) vette oliën voor het zalven van huid 
en hoofdhaar. Do grootste massa verbruiken de 
zeepziederijen en de stoarinekaarsonfabriekon, 
dio beide do oliën en vetten eerst moeton ont
laden (verzeepen) om ze voor haar doel ge
schikt te maken. Kookt men nl. oliën met loog, 
d. /. geconcentreerde oplossingen van kalium 
of natriumhydraat in wator, dan worden zij, 
dus de triglyceridon, ontleed: de glycerino (hot 
oliezoet) komt vrij en de gelijkt ijdig vrijgemaakte 
vetzuren verbinden zich met do kali of natron 
der loog tot harde of zachte zeep; de harde zeep 
moet uit het waterige loogvocht afgescheiden 
worden door toevoeging van keukenzout (uit
zouten). Als „vorzeepingsgotal” geldt do hoe
veelheid milligrammen kalihydraat, voor do 
verzeoping van 1 gram olie of vet bonoodigd; 
tiaar één molecule vetzuur daarbij steeds één 
molecule kaliumhydraat cisclit, is hot vorzoe- 
pingsgctal eenor olie dos te kleiner naarmate 
hot molcculairgowicht harer vetzuren grootor 
is; voor plan tenoliën varieert het tusschcn 175 
en 210.

Bij dc fabricatie van stearinekaarsen moet ook 
eerst het vot „verzoopt” worden, maar de in
dustrie heeft daarvoor goedkooper methoden 
uitgedacht, daar do „zeep” hier niot hot verlang
de product is on men dus do kali of natron kan 
sparen. Men verzeept dus, d. i. scheidt de gly
cerine van do vetzuren, door zwavelzuur of 
stoom onder hoogen druk (15 atmosferen). 
Do aldus gewonnen vetzuren worden door destil
latie met oververhitten stoom (van 180—220°) 
goreinigd en gescheiden in de vaste „stearine” 
(i. c. een mongsol van stearine- en palmitinc- 
zuur), do verlangde grondstof voor de stearine
kaarsen, en in de vloeibare „oleïne” of elaïne 
(i. c. oliezu\y), dat naar de zeepziederijen gaat. 
De voor velerlei technische on medicinale doel
einden bruikbare glycerino is voor don kaarson- 
en zeepfabrikant een niet te versmaden ne
venproduct.

Slechts weinig oliezaden worden in Ned.- 
Indië in het groot gekweekt, voor export of 
voor eigengobruik: Arachis, Ricinus, Sesamum, 
Gocos, gewassen die elders in deze Encyclopaedie 
uitvoerig behandeld zijn. In Britsch-Indië is 
de cultuur van oliezaden voor de Europeesche 
markt van zéér groote beteekenis, de helft 
van hetgeen wordt uitgevoerd komt van lijn
en raap-zaad, geteeld in gematigd Indisch 
klimaat. In Nedorlandsch-Indië is alleen de 
copra (zie bij KALAPA) van groot belang als 
uitvoerproduct, terwijl de katjang, sesam, 
ricinus, këmiri on nog eenigo soorten als oliege
wassen voor inlandsch gebruikt de aandacht 
verdienen en in dit werk bij de verschillende 
gewasson zijn vermeld.

Hierachter vindt men eeno opsomming van de 
in do uitgobroido literatuur voorkomende olie
soorten.

A c a j o u-o 1 i e. Uit de zaadkernen van Ana- 
cardium occidentale L., fam. Anacardiaceae. Ge
halte 40 %, s. g. 0,916. Deze lichtgele zoete 
olie kan als spijsolie gebruikt worden. De scherpe 
stof (cardol) komt niet in de zaadkernen, maar 
alleen in het vruchtvleesch voor. Zie ANACAR-
DIUM OCCIDENTALE 

A r a c h i s-o 1 i o. (Grond noton-olie, Huile 
d’arachidos, Poanut-oil). Uit do zaden van 
Arachis hypogaea L., fam. Leguminosae. Gehalte 
40—50 %, s. g. 0,917. Kleurloos, dun vloeibaar, 
op olijfolie gelijkend. Do köud goporsto olie 
wordt voor spijsolie, ook veel voor de kunst- 
boterbereiding gebruikt. Do warm goperste olie 
voor zeepfabricage. Dc uit deze olie afgescheiden 
vetzuren bestaan voor 20 % uit vaste on voor 
80 % uit vloeibare. Zio KATJANG TJINA en 
AARDNOTEN-OLIE.

Bëngko e-o 1 i e. Zio BENG KOE. 
Bëngkoewan g-o 1 i o. Uit do boontjes 

van Pachyrhizus angulatus Rich., fam. Legumi- 
Gohalto 38 %. Zio BËNG KOE WANG,nosae.

Bruce a-o 1 i o. Uit do zaden van Brucca 
Sumatrana Roxb., fam. Simarubaccae. Gehalte 
23 %. Bovat 67 % trioleïne en 33 % tristearine 
en tripalmitinc. Zio BRUCEA SUMATRANA.

Buchanani a-o 1 i e. Uit do zaadkernen 
van Buchanania-soorton, fam. Anacardiaceae. 
Gohalto tot 50 % eener zooto olie, in Britsch- 
Indië veol in spijzen gebruikt.

C a s t i 11 o a-v o t. Uit do zadon van Castilloa 
elastica Ccrv., fam. JJrticaceae. Gehalte 16%. 
Bij 30° nog vast. Zio CASTILLOA ELASTICA,
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i Irvingi a-v o t. Uit do zaden van Irvingia 

Malayana Oliv., fam. Simarubaccae. Gebalto 
50 %. Smeltpunt 30°. Voor kaarsen.

J a p a n-t alg. Uit hot vruchtvloesch van 
Khus succedanea L. on B. vcrnicifera DC., fam. 
Anacardiaceae. Gebalto 21—27 %, s. g. 0,97— 
1,00, smeltpunt 55°. Bestaat hoofdzakclijk uit 
tripalmitine, wordt dus ton onrechte wel Japan
ners genoemd.

Kada m-v e t. Uit de zaden van Trichosan- 
thes Kadarn Miq., fam. Cucurbitaceac. Bij gewono 
temperatuur een gele boter, samengesteld uit 
30 % vloeibare en 70 % vaste vetten.

Krangéan-vet. Uit de vruchtjes van 
Tetranthera citrata Nees, fam. Lauraceae. Gehalte 
20 %. De vruchtjes bevatten ook vluchtige olie. 
Zie LITSEA CITRATA.

Kalapa- of k 1 a p p e r-o 1 i o. (Cocos- 
vet). Uit de droge kernen (copra) van Cocos 
nucifera L., fam. Palmae. Gehalte 50—00 %, 
s. g. 0,925, smeltpunt 20, dat der vetzuren 2<i1/i0. 
Bevat weinig of geen oleïno en laat zich reeds in 
do koude verzeepen. Gemakkelijk oplosbaar in 
kokenden alcohol. Dient voorde bereidingeener 
zuivere on zindelijke kunstboter (plantenboter, 
palmine), alsmede voor kaarsen- en zeep-fabri- 
cage. Cocoszeep laat zich niet uitzouten on 
houdt dus niet alleen nog do glycerine inge
sloten, maar ook do verontreinigingen der loog 
en het water, het is eeno zg. gevulde zeep. Zie 
voor den kalapa-boom Dl. II, bl. 255.

K a mp is- of Moentjang t j i n a- 
o 1 i o. Uit de zaad kernen van Ilernandia sonorct 
L,t fam. Lauraceae. Gehalte 50 %. Gele, dik- 
vlocibare olie, niet voor spijs geschikt. Zie 
KAMPIS.

K a n a r i-o 1 i e. (Makjansche olie). Uit do 
zaden van Ganarium commune L., fam. Bursera- 
ceae. Do olie is bij 15° vast, niet-drogend, en 
bestaat uit 51 % oleïne, 12 % stearine en 37 % 
myristino. Zie GANARIUM COMMUNE.

Kaneelzaad-vot. Uit do pitten van 
Ginnamomum Zeylanicum Ntes, fam. Lauraceae. 
Gehalte 34 %. Vast wit vet. Smeltpunt 41’. 
Zie KANEEL.

Kapokzaad-olio. Uit do zadon van 
Eriodendron unjractuosum DG., fam., Malvaceae. 
Gehalte 20 %, s. g. 0,919. Bevat 75 % ol< ïno 
en 25 % palmitino en stearine. Gelijkt op katocn- 
zaadolio. Zie KAPOEK.

K a t a p a n g-o 1 i e. (Jungle almond-oil, Huilo 
d’amandes sauvages). Uit do zaad kernen van 
Terminalia Calappa L., fam. Combrctaccae. Eeno 
lichtgele zoete olie van den aard der amandel
olie. Gehalte 55 %, s. g. 0,918. Bestaat uit 
54. % oleïno en 4 0 % stearine en paJmitine. Do 
vruchtschil kan nog als looimiddel dienen. Zie 
KATAPANG.

Katoonzaa d-o 1 i e. (Cotton-oil, Baum- 
wollsamonöl). Zie voor deze olie KATOEN.

K e 1 i t j i-o 1 i e. Uit de bittere zaad kernen van 
Caesalpiniu Bonduc. Roxb., fam. Leguminosae. Ge
halte 18%. Zie CAESALPINIA BONDUOKLLA.

K e m i r i-o 1 i e. Uit de zaden van Aleuritcs Mo- 
luccana Wild., fam. Euphorbiaccae. Gehalte 00—• 
05 %, s. g. 0,923. Sterk drogende en gemakkelijk 
te verzeepen olie. Geschikt voor lampolie, vernis, 
schildersolio, zeep; do perskoek is eeno goede 
meststof (met 7,0 % stikstof en 2,0 % phosphor- 
zuur). Zie ALEURITES MOLUCCANA.

K ö p o e h-o 1 i o. Uit de zaden van &'terculia

C a c a o-v o t. (Cacao-boter). Uit do zaden 
van Theobroma Cacao L., fam. Stercuhaceae. 
Gohalte 45—55 %, s. g. 0,95, smeltpunt 30— 
32°, dat der vetzuren 50—52°. Geelwit hard 
vet van aangenamon reuk on smaak. Wordt 
gebruikt in do pharmacie, voorts bij do ver
vaardiging van parfumerieën en van suikergoed 
(pralines). Zio CACAO.

O a r a p a-v e t. Uit do zaden van Carapa 
Moluccensis Lam., fam. Meliaceae. Vast vet, 
smeltend bij 25°, bitter van smaak en voor spijs
bereiding ongeschikt, goed voor zeepfabricage. 
Gehalte 40 %. Zio CARAPA MOLUCCENSIS.

Oorber a-o 1 i o. Uit do zaadkernen van 
Gerbera Odollam Ham., fam. Apocynaceae. S. g. 
0,914 bij 30°. Door volledige extractie met 
aetlier wint men 75 %. Bevat 02 % trioleïne 
en 38 % tripalmitine en tristearine. Zie CE11BE- 
RA ODOLLAM.

C r o t o n-o 1 i e. Uit do zaden van Croton 
Tiglium L., fam. Euphorbiaccae. Gehalte 35 %, 
s. g. 0,95 Scherp en giftig, op de huid blaren 
trekkend. Zio CROTON TIGLIUM.

Cyperus-olie. („Erdmandelöl”). Niet uit 
do zaden, doch uit de wortelknollen (akar tëki) 
van Cyperu-s esculentus L., fam. Gyperaceae. 
Gohalte 20 %, s. g. 0,92. Goudgele zoete olie.

Dada p-o 1 i e. Uit de zaden van Erythrina 
Hypaphorus Boerl., fam. Leguminosae. Gohalte 
18 %. Zio Dl. I, bl. 554.

D è m p è l-o 1 i e. (Curcas-olie, Purgirnut-oil, 
Huilo do pignons d’Inde). Uit de zaden van 
Jatropha Curchs L., fam. Euphorbiaccae. S. g. 
0,917, gehalte 30—40 %. Smeerolie en voor 
zeep. Van ricinus-olie onderscheiden door de 
onoplosbaarheid in spiritus. Zie JATROPHA 
CURCAS.

G a r c i n i a-v e t. Uit de zaden van ver
schillende soorten van Garcinia, fam, Guttiferae. 
Die van G. Indica Chois. leveren in Britsch- 
Indie 30 % kokam-boter, voor kaarsen gebruikt, 
op cacao-boter gelijkend.

G m e 1 i n a-o 1 i e. Uit de zaden van Gmclina 
Asiatica L., fam. Verbcnaceae. Gehalte 08 %.

G u i z o t i a-o 1 i e. Uit de zaden van Guizo- 
tia oleijera DC., fam. Compositae. Gehalte 40 %. 
s. g. 0,927. Zwakdrogende olie, in plaats van 
lijnolie aangewend. Ook ter vervalsehing van 
sesamolie gebruikt. Zie GUIZOTIA OLEIEERA.

Gynocardi a-v e t. (Caulmogra-olie). Uit 
de zaden van Gynocardia odorata R. Br., fam. 
Bixaceae-Pangieae. Gehalte 50 %. Olie en pers
koek giftig door blauwzuur (eyaanwaterstof). 
Als medicijn bij lepra in gebruik.

H e v e a-o 1 i e. Uit do zaden van Hevea 
brasiliensis. Gehalte van het verscho zaad 
28.5 %. Drogende olie, die in plaats van lijnolie 
kan worden gebruikt. Zie CAOUTCHOUC.

soni a-v e t. Uit de zaden van 
Hodgsonia macrocarpa Cogn., fam. Cucurbitaceac. 
Vast wit vet. S. p. 40°, dat der vaste vetzuren 56°.

Hygrophil a-o 1 i e. Uit de zaden van 
Hygrophila spinosa And., fam. Acanlhaceae. 
Gehalte 25 %
II è r-o 1 i e. Uit de zaden van Celosia cristata 

L., fam. Amarantaceae. Drogende olie. Zie 
CELOSIA CRISTATA.
III i p e-v e t. (Bassia-boter). Uit de zaden 

van eenige soorten Illipe (Bassia), fam. Sapota- 
ceae. Gehalte 30—50 %. Voor zeepfabricage. 
Perskoek giftig door saponine.
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Joetida L., fam. Sterculiaceae. Vloeibaro bijna 
ldourloozo olio. Gohalto 40 %.

K e t i j a o o-o 1 i c. Uit do pitton van Sider- 
oxylon glcibresccn8 Miq., fam. Sapolaceae. Al 
naar dc bereiding (sterkere of warmere persing) 
vloeibaar of vast.

Koosamb i-v e t. (Makassor-olie). Uit do 
zaden van Schleichera trijuga Willd., fam. Sapin- 
daceae. Gohalto 40 %, smeltpunt 22°. Zie MA- 
K ASSER-OLIE on KOESAMBI.

Koffioboono n-o 1 i o. Uit dc zaden van 
Cojjea Arabica L., fam. Rubiaceae. Gehalte 12 % 
s. g. 0,952. Gelijkt op olijfolie. Zie KOFFIE, 
Dl. II, bl. 384.

Komkommerzaa d-o 1 i e. Uit de zaden 
van Gucumis sativus L., fam. Cucurbitaceae. 
Gehalte 25 %. Helder geel, dun vloeibaar, 
Zie GUCUMIS SATIVUS.

M a d j a u-v e t.
WANG.

Mandaraha n-v o t. Uit do zaden van 
verschillende Sumatraansche soorten Myristica 
gewonnen. De kernen van M. gigas Warb. geven 
60 % lichtgeel vast vet, s. p. 43°. Zie verder bij 
Muskaatnoo t-v e t.

M a ï s-o 1 i e. Uit de kiemen van Zea Maya 
L., fam. Granineae. Gehalte 6—9 % dor gohoclo 
zaden, s. g. 0,922. Gele, dikvloeibaro olie, als 
bijproduct der maïsmeel-fabricago gewonnen. 
Zie DJAGOENG.

Meloenzaa d-o 1 i o. Van Cucumis Melo 
L., fam. Cucurbitaceae. Eene zeer zuivero olie, 
voor fijne zeep. Zie CUCUMIS MELO.

M i n d i-o 1 i e. Uit do bittere zaden van 
Melia Azedarach L., fam. Meliaceae. Gehalte 
50—60 %, Eerst na zuivering met zwavelzuur 
bruikbaar (Zie MINDI). Soortgelijk is de olie 
uit Imba (Zie IMBA).

M c s u a -ol i o. Uit dc zaden van Mesua 
jerrea L., fam. Guttiferae. Gehalte in do geheelo 
zaden 30 %, in dc kernen 70 %, s. g. 0,95. Lamp
olie. Zie MES UA.

11 o r i n g a-o 1 i e. (Behen-olie). Uit de zaden 
van Moringa plc.rygospe.rma Gaertn., fam. Mo- 
ringaceae. Gehalte 30—35 %, s. g 0,912. Moei
lijk rans wordende olie, voor mackine-olio en 
voor do bereiding van geparfumeerde oliën 
gebruikt. Zie KÈLOR.

Muskaatnoo t-v o t. (Notonzeep). Uit de 
zaden van Myristica fragrans Houtt., fam. Myri- 
slicaceae. Gehalte 28 %, bij sommige variëteiten 
-12 %, smeltpunt 46°, s. g. 0,95—0,99. Als medi
cijn gebruikt. Zie voor het vetgehalte van andere 
Indische soorten van dit geslacht: Teysmannia 
II, bl. 380.

M y r i c a-v e t (z.g. Myrtenwas). Door uit
koken der berijpte bessen van Myrica-aoovVon, 
fam. Myricaceae. S. g. 1,00, smeltpunt 49°. Is 
geen was, doch een vast vet (dus geeft bij vor- 
zeoping glycerine). Voor kaarsen. Zie MYRICA.

N a h a r a n-v e t. Uit de zaden van Myristica 
Lrya Gaertn., fam. Myristicaccae. Hard donker
bruin vet. Smeltpunt 39°. Bevat 13,5 % vloei
bare on 80,5 % vaste vetten.

Njam pioen g-o 1 i o. Uit do zaadkornen 
van Calophylium inophyllum L., fam. Guttiferae. 
Gohalto 55—70 %. Donkergroen, onaangenaam 
riokond vet, dat 58 % oloïno on 42 % stearino 
en palmitino bevat.

P a 1 a q u i u m-v e t. (Njatoh-olio). Uit do 
zaden van Palaquium Gutta Burck, fam. Sapo

laceae. Gohalto 56 %, smeltpunt 37°. Vast wit 
vet. Zie bij GËTAH PËRTJA.

P a 1 m-o 1 i o of Pal m-v o t. Uit het 
vruchtvleesch van Elaeis Guineensis L., fam. 
Palmae. Gohalto tot 50 %, s. g. 0,945, smelt
punt 30—40°, dat dor vetzuren 48®. Oranjegeel 
botorachtig vet van oigenaardigon reuk, met 
allengs toenemend gehalte vrije vetzuren en 
gelijktijdigo afscheiding van glycerine. Bclang- 
rijko grondstof der stcarinekaarsonindustrie 
ook voor zeepfabricage. Zie ELAEIS.

P a 1 m k o r n-v e t. (Palmkemel-oil). Uit de 
zaden der voorgaand genoemde palmsoort. 
Gehalte 25 %, vaak echter 40—55 %, s. g. 
0, 952, smeltpunt 25°, der vetzuren 26—28°. Op 
cocos-vet gelijkend en voor gelijke doeleinden 

- gebruikt.
P e r s e a-o 1 i e. Uit het vruchtvleesch van

Zie MINJAK TËNGKA- Persea gratissima Gaertn., fam. Lauraceae. Ge
halte 15 %. Bevat 70 % trioleïne en 30 % lau- 
rostearino en tripalmitine. Zie PERSEA.

P i n a n g-v e t. Uit de noten van Areca 
Catechu L., fam. Palmae. Gehalte 15 %. Vast 
wit vet. Een voor de voeding niet geheel onbe
langrijk element bij het sirih-kauwon.

P i t j o e n g-o 1 i o. Uit de kernen van 
Pangium edule Reinw., fam. Bixaceae. Gehalte 
50 %. De olie (ongekookt) en perskoek zijn 
giftig door blauwzuur. Do hiertoe behoorende 
S i m a o o n g-o 1 i e van Sumatra bestaat uit 
*/3 vloeibaar en 1/8 vast vet.

P o o 1 a s a n-v e t. Uit de zaden van Nephe- 
lium mulabile Bl., fam. Sapindaceae. Gehalte 
30 %, smeltpunt 34°.

P o 1 y g a 1 a-v e t. (Beurre de Gabon). Uit 
de zaden van do botcrplant, Polygala butyracea 
Heek., fam. Pólygalaceae. Gehalte 40 %. Hiervan 
is bij 30 % 3/s vloeibaar en 2/6 vast (smeltpunt 
49°).

Pompelmoe s-v e t. Uit de zaden van 
Citrus dccumana L., fam. Rutaceae. Hard wit vet. 
Ook uit andere Citrus-zaden kan vet bereid 
worden. Zie DJËROEK.

Pompoe n-o 1 i e. Uit de zaden van Cucur- 
bita Pepo L., fam. C ucurbitaceae. Gehalto 20— 
25 %, s. g. 0,923. Halfdrogendo olie, zeer goed 
materiaal voor zeep. Zie LABOE.

P o n g a m i a-o 1 i e. Uit de zadon van 
Pongamia glabra Vent., fam. Leguminosae. Go
halto 25—30 %. Tegen huidziekten in gebruik.

Ramboeta n-v o t. Uit do zaden van 
Nephelium lappaceum L., fam. Sapindaceae. 
Gehalto 12 %, zeer vast wit vet. Levert bij ver- 
zeoping veol aracliinezuur on een weinig oliezuur.

R i c i n u s-o 1 i e. (Castor-olie). Uit de zaden 
van Ricinus communis L., fam. Euphorbiaccae. 
Gehalto 50—60 %, s. g. 0,96. Dik vloeibaar, en 
wol 200 X dik vloeibaarder dan wator. Oplos
baar in 2 dln. spiritus van 90 %, torwijl andere 
vette oliën in spiritus moeilijk of niet oplosbaar 
zijn. Belangrijk geneesmiddel; ook in do industrie 
(in de Turkschrood-vervcrij, bij het appreteoren 
van katoen, voor het oliën van leder, voor zeep- 
ziederij enz.) veel gobruikt. Do perskoek is 
giftig on alleen voor bemesting van waarde. 
Zie DJARAK.

S a f f 1 o o r-o 1 i e. Uit de zadon van Car- 
thamus tinctorius L., fam. Compositae. Gehalte 
30—35 %. Zie KASOEMBA.

Samader a-o 1 i o. Uit de zadon van 
I Samadera Indica Gaertn., fam. Simarubaceae,
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OLIËN (VLUCHTIGE OF AETHERISCHE 
OLIËN, ESSENCES). Het zijn die plantenbe- 
standdcolen, welke de dragers zijn van den reuk 
der kruiderijen, waaruit zij gewonnen worden, 

die dus ook dezelfde aangename of onaango- 
geuren bezitten, welke aan de planton- 

dcolcn eigen zijn, doch niet altijd is het riekend 
bestanddeel eonor plant cone vloeibare olie, 

ook cene vaste stof, als kamfer, cumarine,

Opbrengst door persing 32 %. Gele olie van 
bitteren smaak. Bevat 84 % trioleïno en 
16 % tristearine on tripalmitine. Zie GATÈP 
PAIT.

S o s a m-o 1 i o. (Til- of gingelly-oil). Uit 
de zaden van Sesamum Indicum DC., Bignonia- 
ceae. Gehalte van goed zaad 45—55 %, bij som
mige variëteiten echter veel lagor, 25 %. Eene 
gele, roukelooze, moeilijk rans wordende, niet- 
drogende olie, s. g. 0,923. Bevat 75 % oleïne. 
Sesam-olie is een der belangrijkste oliën voor de 
nijverheid: als olijfolic-surogaat, voor zeep, 
voor lampolie, voor parfumerieën. Zie SESA- 
MUM.

Sindor a-v e t. Uit de zaden van Sindora 
Sumatrana Miq., fam. Leguminosae. Tamelijk 
hard wit vet.

S o e 1 a t r i-o 1 i e. Uit do zaden van eene 
Calophyllum-sooTt, fam. Guttijerac. Dikke, don
kerbruine olie.

Soembaw a-o 1 i e. Een aftreksel van ver
schillende drogerijen in cocos-olie, aan het hof te 
Soembawa bereid. Indische medicijn.

So jaboone n-o 1 i e. Uit de zaden van 
Glycine Soya- Sieb. et Zucc., fam. Leguminosae. 
Gehalte 20 %, s. g. 0,925. Eene zwak drogende 
olie. Zie GLYCINE.

Tabakzaa d-o 1 i e. Uit do zaden van 
Nicotiana Tabacum L., fam. Solanaceae. Gehalte 
30 %, s. g. 0,023. Groengele drogende olie, als 
hennep-olie.

T a n d j o o n g-o 1 i e. Uit de zaden van 
Mimusops Alengi L., fam. Sapolaceae.

Tangkala k-v e t. Van Gylicodaphne sebi- 
fera BI., fam. Lauraceae. Uit het gedroogde 
vruchtvleesch: 36 % vet, smeltpunt 37°. Uit 
de zaadkernen: 52 % vet, smeltpunt 44°. (Bevat 
85 % laurostearine en 15 % oleïne).

Tëngkawang-vet. Zie MINJAK TËNG- 
KAWANG.

T h e e z a a d-o 1 i e Uit de zaden van Thea 
chinensis L. en T. assamica Grifï., fam. Ternstroe- 
miaceae. Dunvloeibare, bleekgele, roukelooze 
olie. S. g. 0,92. Gehalte 20—30 %. Bestaat uit 
*Jt oleïne en 1/i stearine. Voor toiletzeepen ge
schikt. Perskoek giftig door 6aponine.

T j a m p a k a-o 1 i e. Uit de zaden van 
Miclidia Champaca L., fam., Magnoliaceae. 
Gehalte 32 %. Dik vloei bare, geelroodo olie, 
s. g. 0.90. Grootendeels vast wordend op ge
wone temperatuur (15°).

V a t e r i a-v e t. (Malabar-talg). Uit de zaden 
van Vaieria Indica L., fam. Dipterocarpaceac. 
Gehalte 50 %. Geeft bij verzeeping GO % vaste 
vetzuren, s. p. 64°. Komt^ook onder don naam 
111 i p e in den handel.

V e r n i s-o 1 i o. Uit'de zaden van Elaeococca 
vernicia Juss,, fam. Euphorbiaceae. Gehalte 
50 %, s. g. 0,94. Zeer sterk drogende olie.

Z a n o n i a-v e t. Uit de zaadkernen van 
Zanonia macrocarpa BI., Gehalte 47 %, s. p. 
34 %. Vast vet, bitter van smaak (tenzij door 
zwavelzuur gezuiverd).

Zonnebloe m-o 1 i e. Uit dc zaden van 
Hélianlhus annuus L., fam. Composilae. Gehalte 
tot 50 %, s. g. 0,926. Heldergele, langzaam 
drogende olie. De koudgeperste olie wordt als 
spijsolie gebruikt; wat daarna nog door warme 
persing te winnen is, is geschikt voor groene 
zeep; de perskoek is een goed veevoer. Zie 
HELIANTHUS.
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vanilline, skatol. Sommige vluchtige stoffen 
komen wel soms met oliën gemengd voor, 

zich zelve kan men zo toch niet daartoemaar op
rekenen, als cyaan waterstof, aceton, met hylal
cohol, trimethylamino en methylsalicylaat, die 
alle vrij sterk verspreid zijn in tropische gewassen. 
Evenmin behooren tot de vluchtige oliën scherpe 
stoffen als cardol. Dc vluchtige of aetherischo 
oliën zijn op het gevoel vettige vloeistoffen, 
doch zij verdampen geheel: druppelt men dus 

zuivere vluchtige olie op papier, dan laat 
zij geen vetvlek achter. Deze oliën zijn meest 
lichter, soms (als bij kaneel-olie) zwaarder dan 
water; gomakkelijk oplosbaar in alcohol, acther 
en vette oliën, alsmede in andere vluchtige 
oliën, zooals in terpentijn-olie (waarmede zij 
wel vervalscht worden, daar dit de goedkoopste 
vluchtige oüe is). In water lossen zij slechts 
weinig op, doch voldoende om hieraan haar 
geur medetedeelen, zooals bij rozenwater, oranje
bloesemwater enz. Aan de lucht verliezen do

!
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f.1 oliën allengs den geur, zij worden dikker en 
donkerder („verharsen”); daarom moet men zo 
in goed gesloten en bijna geheel gevulde fles- 
schcn bewaren, liefst in het donker en in ieder 
geval buiten de zonnestralen. Vluchtige oliën 
vatten gemakkelijk vlam en verbranden geheel. 
Zij koken bij 150—300°. Het zijn sterk licht- 
brekondo vloeistoffen; de meeste zijn rechts- 
of links-draaiend, eene optische eigenschap, dio 
bij het onderzoek der oliën van waarde is. 
Vele zijn niet onbelangrijke en zeer dure handels
artikelen. In de eerste plaats worden zij veel 
gebruikt op het uitgebreid gebied der roukwork- 
fabricage, met inbegrip der toiletzeepen, tand
middelen, enz. Sommige zijn als geneesmiddel 
van waarde; een aantal Indische aromatische 
plantendeelen wordt juist om het gehalte aan 
vluchtige oliën aangewend, inwendig als prik
kelend en verwarmend, en vooral ook uitwendig, 
daar vele oliën sterk antiseptisch werken, o. a. 
sirih-oliën. Oliën kunnen ook dienen voor do 
bereiding van likeuren, enz, In onverdund en 
staat zijn allo actherische oliën door hare grooto 
scherpte als giftig to beschouwen; voor som- 
migo personen is trouwens reeds de intense geur 
van sommige bloemen (b. v. tuberosen) schade
lijk. Ook bij overmatig gebruik van specerijen 
kan do giftwerking der oliën merkbaar worden, 
o. a. bij muskaatnoot. Men vindt vluchtige oliën 
in bijna allo plantengroepen, doch bepaalde 
families zijn er bijzonder rijk aan, als labialen, 
rulaceeün (aurantiacecên), umbeiliferen, cruci- 
feren en coniferen; in eenigo families zijn alleen 
enkele geslachten oliehoudend, zooals bij do 
grassen Andropogon (zie GRAS-OLIËN). Do 
vluchtige oliën worden veelal slechts gevonden 
in een bepaald deel der plant, in de bloem (bijv. 
mëlati), in de bloemknoppen (kruidnagel), in 
de bladeren (patchouli), in de vruchlschil (djë- 
roek), in de vruchtjes (fonkel), in het zaad 
(notemuskaat), in het hout (santel), in de wortels
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(gember). Soms echter houden alle doelen van 
gewas olie, schoon niet altijd van dcnzclfdon 

reuk (als bij den kaneclboom). Meestal bovinden 
zich de oliën in do plantendcelcn afgezet in 
bepaalde cellen, olicklieren en olicstricmen. 
Is de olie zeer rijkelijk aanwezig, dan treedt zij 
soms bij persen al te voorschijn, zooal§ bij 
djërcek-schillen; in velo oliehoudende bladeren 
ziet men de oliestippen, als men do bladeren 
tegen het licht houdt. Uit elk plantendeel, 
dat een bijzonderen reuk bezit, laat zich ook 
een vluchtig bestanddeel afscheiden, doch soms 
is de hoeveelheid gering, zooals bij theebladeren.

Somwijlen is do olie niet gepreformeerd in 
de plant aanwezig, doch ontstaat zij eerst door 
ontleding van op zichzelf reuklooze stoffen 
(glucosiden), zooals bij crucifercn-oliën, bij 
gaulthcria-clie. Tot de oliën naderen de balsems, 
die bij insnijding van den stam van sommige 
boomen vaak in groote hoeveelheid uitvloeien 
(gurjunbalsem, baroskamfer-olie). Deze balsems 
bevatten als hoofd bestanddeel inderdaad eene 
vluchtige olie, waarin niet-vluchtige bestand- 
dcclen (harsen) zijn opgelost: zoo vloeit uit vele 
coniferen balsem, die wij bij de pijnboomen 
kennen als terpentijn: destilleert men deze, 
dan gaat de terpentijn-olio over en blijft de 
hars (colophonium) achter.

De oliën, die men uit de plant wint, zijn meest 
mongsels van verschillende vluchtige stoffen. 
Men bemerkt dit reeds aan de kristallijnc uit
scheiding, die sommige bij afkoeling vertoonen: 
het vaste deel heet dan het stearopt, het vloei
baar blijvende elacopt, doch dit elacopt is ge
woonlijk bok nog gemengd, hetgeen blijkt als 
men het destilleert, daar dan vloeistoffen van 
verschillend kookpunt en van verschillenden 
aard overgaan. Meest heeft het elacopt weinig 
geur on is het stearopt de hoofdzaak; zoo bij 
pepermunt- en poko-olie, waar hot stearopt 
hel sterk riekend m e n t h o 1 (de stof der 
bekende migraine-stiften) is. en bij thym- en 
ajowan-olie, die het kristallijnc t h y m o 1 be
val ten, dat als bederfwerend middel gebruikt 
wordt. Soms bestaat echter het stearopt slechts 
uit reukeloos vetzuur of terpeenhydraat. Do 
bestanddeelcn eoner olie zijn dus geenszins van 
gelijke waarde: vaak zelfs is het grootste deel 
concr welriekende olie reukeloos. Onder de meest 
verspreide bestanddeelcn behooren n.1. kool
waterstoffen, die men (daar zij ook het hoofd
bestanddeel van terpentijn-olio uitmakon) tor- 
p e n o n (Ojo-Uu) genoemd heeft, en die in ge
heel zuiveren staat geen reuk hebben, maar 
bij intredende verharsing spoedig terpentijn- 
achtig gaan rieken. Verwijdert men dus door 
gefraet ioneerde destillatie deze terpenen uit 
eene olie, dan worden do aldus gezuiverdo essen
ces veel sterker en meest ook zuiverder van reuk 
dan do oorspronkelijke destillaten; in den handel 
zijn dergelijko gezuiverde oliën als „HaonsePs 
terpeonvrije oliën” bekend. Men kan do zuur
stof vrije (terpenen) en zuurstofhoudendo bc- 
standdeelen eencr vluchtige olie ook scheiden 
door deze te schudden met eene verzadigde op
lossing van natriumsalicylaat, waarin laatstge
noemde gemakkelijk, eerstgenoemde zeer moei
lijk oplossen. Naar het soortelijk gewicht en 
het kookpunt eoner olie kan men al oenigszins 
uitwijzen, of terpenen aanwezig zijn, in dat 
geval is n.1. het s. g. lager dan 0,9 on gaat het

terpeenhoudend gedeelte reeds beneden 200°
Voor de praktijk heeft men dus hierop te 

letten, dat do destillatie wordt voortgezet tot 
den einde, daar men anders meest terpenen 
ovcrhaalt en de kostelijkste gedeelten achter
blijven. In sommige oliën zijn terpenen 
hooger kookpunt en grooter moleculair gewicht, 
sesquiterponon (in nagel-olie) en diterpenen (in 
gurjun-balsem), met de samenstelling 
en C2uH32-

Wat van de vluchtige oliën niet tot de terpe
nen behoort, dus het waarde volle gedeelte, be
staat uit een of meer zuurstofhoudende bestand- 
deelen van zeer uiteenloopcnden scheikundigen 
aard: alcoholen, aldehyden, esters, phenolen. ^
In sommige gevallen zijn er uit ééne olie in de 
chemische laboratoria reeds tien en meer stoffen 
afgezonderd. Welriekende oliën bevatten naast de 
reukeloozc terpenen soms ook een weinigje 
slecht riekende bestanddeelcn (indol), die dan 
toch echter voor hot bouquet onmisbaar blijken.
Vaak echter is er één hoofdbestanddeel aante- 
wijzen; zoo bevatten alle kancel-oliën kaneel- 
aldehyd, nagel-oliën eugenol, citroen-oliën citral.
De waarde eenor olie hangt dus van het gehalte 
van dergelijko stof af, en men vindt diezelfde 
stoffen dan ook gewoonlijk in alle andere oliën, 
die eenigszins denzelfden reuk hebben, al zijn 
ze van geheel andere herkomst: zoo is citral niet 
alleen in alle citroen-oliën aanwezig, maar ook 
in citroengras, citroenthym, citroenpeper (Te- 
tranthera), enz.

Bij de zeer samengestelde oliën is het nage
noeg ondoenlijk, dezo kunstmatig to bereiden, 
wèl is dit het geval bij oliën van eenvoudigen 
aard. De chemische industrie legt zich daarop 
met ijver toe, omdat het vrij kostbare handels
producten betreft, die sterk aan vervalsching 
onderhevig zijn. Ook do reukwerken worden 
niet altijd bereid uit de planten, waaraan zij den 
naam ontlecnen: zoo zijn Stcphanotis, Vanda,
Rondeletia, Ayapana enz. alleen mengsels van 
odeurs. Soms is do kunstmatige bereiding der 
plantenaromen nog slechts eene zeer gebrekkige 
nabootsing der natuur: zoo bijv. bij hot aroma 
van ananas en andere vruchten, dat men ver
vangt door esters van aethyl- en amylalcohol, 
welko echter geenszins den waren vruchtengeur 
bezitten. Vaak echter is het al gelukt, werkelijk 
geuren fabriekmatig te bereiden, die de plant ons 
levert. Dit is vooral het geval, indien bij de plant 
de reuk veroorzaakt wordt door slechts ééne, 
liefst kristallijnc, stof, zooals vanillino in vanielje, 
ionon in viooltjes, cumarine in tonkaboonen, 
enz. (Laatstgenoemde stof is in vele Indische 
planten aanwezig; in de parfumerio noemt men , . , / 
haren geur New mown hay of Foin coupé)./Öok <--- fO( 
do, van nature terpeen-vrije, oliën, die/door 
splitsing van glucosiden optreden, bestaan meest 
slechts uit één riekend bestanddeel, dat dus 
gemakkelijk volledig to bostudcoren on daarna 
ook synthetisch to bereiden is, zoo de crueiferen- 
oliën, die allo cone zwavelhoudende verbinding 
bevatten; de blauwzuurhoudendo bittere aman- 
del-olio, die door splitsing van amygdaline op
treedt; de gaulthcria-olie, die ook eerst door 
splitsing eoner reukloozo stof gevormd wordt, 
enz. In dergelijko gevallen kan men ook do 
vluchtigo olie even goed en zelfs nog beter be
reiden uit het gedroogde (i. c. naar Europa ver- 
sckccpto) materiaal, dan uit het vcrsche, wat
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van mieuwo essences, die iets als parfum beloven, 
wendt men zich het beste tot de grooto parfu
meurs in Parijs en Londen, als L. T. Piver of 
Ed. Pinaud en Eug. Rimmel. Do rouk-oliën, 
die in den Indischen handel voorkomen en bij 
de inlanders gezocht zijn, als minjak gandapoera, 
m. patjar, zijn steeds met klapper-olie aange
lengd; ook dè uit Britsch-Indië aangevoerde 
essences (attar) zijn niet zuiver; men pleegt daar 
op den bodem van het destillccrvat een laag 
santelspaanders te leggen, waardoor dus eene ge
mengd o olie overgaat.

Om voor den Europeeschen handel Indische 
oliën te bereiden in hoeveelheden, die wat te 
beduiden hebben, ontbreekt het gewoonlijk 
op Java aan voldoend materiaal en zou men 
moeten beginnen met het kwecken der planten. 
Immers geurige bloemen zijn bij de inlanders 
zoo gezocht voor haartooi en om klapper-olie te 
parfumecren (minjak wangi), dat zij per stuk oj) 
do pasars verkocht worden

In Indië wordt op groote schaal do olie van 
Andropogon-soorten gedistilleerd, die onder 
den naam van citronella-olie, lemongras-olie. 
en vetiver-olie in den handel komen. Zie GRAS
OLIËN. Verder maakt Kajocpoetih-olie een 
belangrijk handelsproduct uit. Zie KAJOE- 
POETIH-OLIE. Ten slotte heeft men nog op 
kleine schaal bereiding van do olie van Pogoste- 
mon Patchouli (patchouli-clie), van Canangium 
odoratum (Kananga-olie of ilang-ilang) en 
van Michelia soorten (tjëmpaka-olie).

De kaïnferolio is reeds in dit werk genoemd 
onder KAMFER.

In de hier volgende opsomming van alle 
thans bekende Indische aetherischo oliën (incl. 
ook de nog niet in den vorm van „olie” ver
kregen essences) is met onze huidige kennis op 
dit gebied rekening gehouden, en werd vooral 
gebruik gemaakt van het magistrale werk van 
Gildemeister on Hoffmann, „Die aetherischen 
Oele”, J 899.

A c a c i a-o 1 i e (Essence de cassie, de mi
mosa). Door enfleurage uit do bloemen van 
Acacia Farnesiana Willd., fam. Legumiosac. 
Een zeer fijne violenachtige bloemengeur, voor 
Extraits d’odeurs gebruikt. Zie NACASARf.

A g 1 a i a-o 1 i e. Uit de bloemen van Aglaia 
odorata Lour., fam. Meliaccac. Zie AGLAIA 
ODORATA.

A j o w a n-o 1 i e. Uit do vruchtjes van 
Carum Ajowan Bentli. fam. Umbdlijerac. Op
brengst 3—4 %, s. g. der olie 0,00—0,93 (dat 
is bij 15° C.). Bevat thymol on cymol. Zie 
MOENGSI.

Akar wang i-o 1 i e. (V 6 t i v e r-o 1 i' e). 
Uit do wortels van Androprogon muricalus Rotz 
fam. Granineac. Opbrengst 0,4—0,9 %, s. g 
1,00—1,03. Zie AKA R WANGI en GRASOLIËN, 
alwaar ook do andere oliën uit dit geslacht ge
noemd zijn. In de parfumerie heet deze olie 
Mousseline des Indes.

A1 o ë h o u t-o 1 i o. Uit het hout van Aquila- 
ria Aglallocha Roxb., fam. Thymelaeuceae, 
Opbrengst 0,5—1,5 %. Het parfum Bois d’aloès 
bevat nog verschillende ahdcre bestanddeelcn 
Zie KAJOE GAIIOE.

Anana s-o 1 j' e. Afkomstig van ( ?) Ananas
sa sativa L., fam. Bromeliaceac. Eene lichtgeel ge
kleurde olie, aangenaam van reuk. „Wellicht is 

over dit onderwerp vindt. Voor beoordeeling dit eene gemengde olie, door ananas geparfu-

natuurlijk niet het geval is bij de geproformeordo 
oliën, die bij het drogen der plant voor een deel 
ontwijken, vooral zoo dit drogen in de felle 
tropische zon geschiedt. Vele bloemengeuren 
gaan trouwens bij drQgon geheel verloren, on 
verliezen al aan fijnheid bij het verflenzen der 
bloemen.

Om nu in de praktijk uit geurige plantendee- 
len de vloeibare oliën (de vasto riekstoffen zijn 
alleen door een geoefend scheikundige te isoleo- 
ren) te verkrijgen, worden verschillende metho
den gevolgd, waarvan do meest gewone is destil
latie. Slechts zelden is zooveel olie aanwezig, 
dat men die er door uitpex-sen of afsponzen uit 
kan winnen, zooals bij citroenschillen. De 
plantcndeelen worden voor de destillatie öf 
fijngesneden (bladeren), gekneusd (vruchtjes) 
en gestampt (basten), öf, als zij teer zijn, in hun 
geheel (bloemen), in een dcstilleervat mot water 
overgoten, dit vocht aan do kook gebracht en 
zoo lang kokende gehouden, liefst met behulp 
van stoom, als er nog olio overgaat. Met do 
waterdeeltjes worden do oliedeeltjes medege
voerd en zij verzamelen zich bij behoorlijke af
koeling in den ontvanger, aldaar op het overge
destilleerde water drijvende. Niet alle oliën zijn 
echter op die wijze te winnen, n.1. als zij in zoo 
geringe hoeveelheid aanwezig zijn, dat zij in het 
water opgelost blijven, of als zij door de kookhitte 
ontleed worden. In het eerste geval destilleert 
men het vocht uit den ontvanger herhaaldelijk 
over versche kruiden (cohobatie), in het tweede 
geval moet men naar eene andere meer voor
zichtige bereidingswijze omzien. Vooral sommige 
fijne bloemengeuren kunnen niet tegeix destil
latie, als jasmijn on sering. Men past dan ge
woonlijk de „enfleurage” toe, welke berust op 
het feit, dat de geuren van' bloemen volledig 
worden opgenomen door vette oliën, on dat aan 
de aldus met geur beladen olie, deze weder door 
middel van alcohol volledig kan onttrokken 
worden: men weekt dus dc bloemen in olijf-olie 
(resp. cocos- of sesam-olie) en schudt deze met 
alcohol uit; aldus verkrijgt men de essences do 
jasmin, de violettes, enz., die in den reukhandel 
gebruikt worden. De eenvoudigste enfleurage 
is wel de van ouds in Indië gebruikclijko wijze, 
geurig gemaakte sesam-olie te persen uit sesam
zaad, dat daartoe vooraf zóólang met versche 
bloemen is vermengd, tot deze al haar geur aan 
het zaad hebben afgestaan. De extractie „a 
basse température” kan ook met aether, of met 
koolzuur en met methylchloried, geschieden, 
doch cischt dan eene dure fabriekmatige in
richting. In Indië zal men zich wel moeten be
palen tot het winnen van die oliën, welke door 
eenvoudige destillatie kunnen verkregen worden. 
Er valt op dit gebied nog wel wat te doen, 
want het aantal welriekende planten is in do 
tropen zeer groot en er is in Europa steeds 
veel vraag naar wèl bereide vluchtige oliën van 
ongewonen geur, die als nieuw reukwerk wel
licht opgang zouden kunnen maken; daaren
tegen is weinig te verwachten van oliën met reeds 
bekende geuren, als bijv. die van oranjebloesem, 
welke juist een ï'euk is, aan zeer vele Indische 
bloemen eigen. Voor aethorische oliën in het al
gemeen is de grootste firma: Schimmel & Co. 
te Leipzig en New-York, in wier halfjaarlijksche 
hand els berichten men steeds goede informatie
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C o c a-o 1 i o. Uit de bladeren van Erythroxy- 
lon Coca Lam. var. Spruceanum Burck, fam. 
Erythroxylaceae Opbrengst der jonge bladeren 
0,13 %, dor oude bladeren 0,06 %. De olie 
bevat mothylsalicylaat (Dl. II, bl. 720). Zie 
COCA.

C.1 o r o d o n d r o n-o 1 i e. Uit de bloemen 
van Clerodendron fragrans Vent., fam. Verbena- 
ceae. Ook do bloemen van 67. inerme Gaertn. 
worden voor parfum geroemd. Zie KËMBANG 
BOEGANG.

C o 1 e u s-o 1 i c. Uit de versche bladeren' van 
Coleus aromaticu8 Benth., fam. Labialae.

C o s t u s-o 1 i o. Uit den wortel van Aplo- 
taxis Lappa Doe., fam. Compositae. Opbrengst 
0,8—1 %, s.g. 0,98. Riekt naar viooltjos.

C u b o b e-o 1 i e. Uit de vruchtjes (staart - 
pepers) van Piper Cubeba L., fam. Piperaceae. 
Opbrengst 10—18 %, s. g. 0,91—0,93. Zie 
KËMOEKOES.

C u r c u m a-o 1 i e. Uit den wortelstok van 
Curcuma longa L., fam. Zingiberaceae. Op
brengst 5 %, s g. 0,94. Zie KOENJIT.

C y p o r u s-o 1 i e. Uit de geurige wortel
knollen van Cyperus rolundua L., fam. Cype- 
raceae.

Di 1 z a a d-o 1 i e. Uit de vruchtjes van 
Peucedanum graveolens Benth. (== Anethum Sowa 
DC.), fam. Umbelliferae. Opbrengst 2—3 %, 
s. g 0,97

E 1 o m i-o 1 i e. Uit de hars van Canarium 
commune L., fam. Burseraceae. "Opbrengst 
15—30%, 8. g. 0,87—0,91. Gebruikt om zeep te 
parfumceren. Zio ELEMI.

E u c a 1 y p t u s-o 1 i e. Uit de versche bla
deren van Eucalyptus Qlobulus Lab., fam. 
Myrlaceae. Opbrengst 0,8 %, s. g. 0,91—0,93. 
Gelijkt op kajoopoetih-olie. De bladeren der 
Indische E. alba Reinw. geven slechts 0,1 % 
olie, s. g. 0,973 bij 27°. Zie EUCALYPTUS.

E v o d i a-o 1 i e. Uit de twijgen van Evodia 
hortensis Forst., fam. Rutaceae. Zeer geurig.

F e n k e l-o 1 i e. Uit de vruchtjes van 
Foeniculum vulgare Gaertn., fam. Umbelliferae 
Opbrengst 1—4 %, s. g. 0,97. Zio AD AS.

F o r o n i a-o 1 i c. Uit do bladeren van 
Feronia Elephanlum Corr., fam. Rutaceae. Zie 
KAWISTA.

F o o 1 i o-o 1 i o. Uit don zaadrok van Myris- 
tica fragrans Houtt., fam. Myristicaceae. Op
brengst 4—15 %. s. g. 0,91—0,93. Zeep-parfum. 
Zio NOTEMUSKAAT

G a n d a s o o 1 i-o 1 i e. Uit de bloemen van 
Hedychium coronarium L., fam. Zingiberaceae. 
Opbrengst 0,93 %, s.g. 0,97. Geheel anders is do 
olio uit do wortels, dio gemberachtig riokt. Zie 
HEDYCHIUM.

G a n t i-o 1 i o. Uit do wortels van Ligusticum 
acutilóbum Siob. et Lucc., fam. Umbelliferae. 
Zio LIGUSTICUM ACUTILÓBUM.

Gaulthori a-o 1 i o. (Wintorgreen-olio). 
Uit hot vorscho kruid van Qaultheria leucocarpa 
BL, fam. Ericaceae. Opbrengst 0,1—0,5 %. Zio 
voordozo olie GAULTHERIAen voor haar hoofd - 
bestanddeel (mothylsalicylaat), Dl. II, bl. 720. 
Do opbrengst uit O. punctata Bl. (Tjantigi wangi) 
zou 1,2 % bedragen.

Gombor-oli o. Uit don gedroogdon wor- 
tolstokvan Zingibcr officinale Roxb., fam. Zingi
beraceae. Opbrongst 2—3 %, s.g. 0,88. Zio ZINGI- 
BER OFFICINALE.

meerd” (Do Loos). Kunstmatigo ananas-olio is 
botcrzuur-acthylostor. Zio NANAS.

A n ij s-o 1 i o. Uit do vruohtjos van Pimpi- 
nella Anisum L., fam. Umbelliferae Opbrengst 
2—3 %, s. g. 0,98—0,99. Wordt vast bij ± 16%. 
Hoofd bestanddeel (90 %) anothol.

A r t e m i s i a-o 1 i e. Uit het versoho kruid 
van Artemisia vulgaris L., fam. Compositae Op
brengst 0,2 %, s. g. 0,91.

Babadota n-o 1 i o. Uit het versche kruid 
van Agreatum conyzoides L.t fam. Compositae.
S. g. 1,015 bij 27°.

B a e c k i a-o 1 i o. Uit het naaldloof van 
Baeclcia frutescens L., fam. Myrlaceae. S. g. 
0,883 bij 27°. Abortivum? zio OEDJOENG 
AT AP.

Baroskamfer-olie. Uit Dryobalanops 
Camphora Colebr., fam. Dipterocarpaceae. S. g. 
0,88—0,91. Bij insnijding van den stam vlooien 
soms groote hoeveelheden natuurlijke olio uit. 
Zie SIMAR BANTAJAN en KAMFER

Benzo ë-o 1 i o. Uit de gomhars van Styrax 
Benzoin Dryand., fam. Styraccea. Niet door 
destillatie, maar door extractie (met vetto olio) 
te winnen. Zie BENZOË.

B o r g a m o t-o 1 i e. Door persen of afsponzen 
uit de versche vruchtschil van Citrus Bergamia 
Riss., fam. Rutaceae. Opbrengst tot 31/2 %, s. g. 
0,885. Zie CITRUS.

Bintangoo r-o 1 i e. Afkomstig van eene 
Calophyllum-soort, fam. Guttiferae. „De olie is 
lichtgeel van kleur en aangenaam van reuk, 
zoodat zij in do parfumerie kan dienen” (Do 
Locs).

Boenga la wan g-o 1 i e. Uit de vrucht- 
napjes van Cinnamomum Parthenoxylon Meisn., 
fam. Lauraceae. Riekt naar sassafras. Zio bij 
KOELIT LAWANG.

C a r d a m o m -olio. Uit de vruchtjes van 
Eletlaria Cardamomum Wh., fam., Zingiberaceae. 
Opbrengst 4—G %. s. g. 0,9. Dient voor likeuren 
en wordt in sommige landen in gebak gedaan. 
Zie KARDAMOENGGOE.

C a s s i a-o 1 i e. Uit verschillendo deelen 
van Cinnamomum Cassia BL, fam. Lauraceae. Zie 
bij KANEEL, DL II, bl. 266. Opbrongst; uit den 
bast 1,2 %, s. g. 1.042; uit do bladeren 0, 54 %, 
s. g. 1,056; uit do bloemknoppen 1,9 %, s. g. 
1.031; uit do bloomstelen 1,7 %, s.g. 1,046; uit 
do twijgen 0.2 %, s. g. 1,045. Al deze oliën be
vatten als hoofd bestanddeel kancel-aldehyd, in 
eene hoeveelheid van 80—95 %, en wordon 
gebruikt in plaats van kancel-olio.

C h 1 o r a n t h u s-o 1 i o. Uit het kruid van 
Chloranlhus officinalis BL, fam. Chloranlhaceae. 
Zie KËRAS TOELANG.

C i t r o n o 1 1 a-o 1 i o. (Seróhwangi-olio). Uit 
do vorscho bladeren van Andropogon Nardus 
E., fam. Qramincac. Dit isdozg. Huile do vorveino 
des Indos. Opbrengst 0,8—1 %, s. g. 0,87—0,91. 
Zio GR AS OLIËN.

Oitrocn-olio. (Essence do cédrat.) Uit do 
versche vruchtschil eener variëteit (var. cedrata) 
van Citrus medica Riss., fam. Rutaceae. Do olio 
wordt het gcurigst verkregen door „afsponzen”. 
Opbrengst 1,8 %, s. g 0,87. Meest wolriokond 
bestanddeel: 7*/2 % citral. Zio CITRUS.

C 1 a u 8 o n a-o 1 i o. Uit de blndoron van 
Clausena excavata Burm. e. a. s., fam. Rutaceae. 
Voor parfuinorio aangeradon. Zio DAOEN 
BIDJITAII.
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Triphasia trifoliata DC., fam. Jhitaceac. Zie 
KINGKIT.

K o e 1 i t .lawan g-o 1 i e. Uit don bast 
van Cinnamomum Culilawan Nees, fam. Laura- 
ceae. Opbrengst 3,5—4 %, s. g. 1,05. Bevat 
eugenol „Kleurlooze olie, die in reuk met 
kajoopoetih- en mot nagel-olio eönigszins over
eenkomt-, zwaarder dan water” (De Loos). Zio 
KOELIT LA WANG.

IC o m ij n-o 1 i e. Uit de vruchtjes van 
Cuminum Cyminum L., fam. Umbelliferae Op
brengst 3 %, s. g. 0.89—0,93. Zio CUMINUM.

Ko riand or-olic Uit de vruchtjes van 
Coriandrum sativum L., fam Umbelliferae. 
Opbrengst 0,2—0,6 %, s. g. 0,87—0,88. Zio 
CORIANDRUM.

Kruidnagel-olie. Uit Eugenia caryo- 
phyllata Thunb., fam Myrtaceae. Opbrengst: 
uit de bloemknoppen (kruidnagels) 15—18 %, 
s. g. 1.045—1,070; uit bloemstelen 5,5—6 %, 
s. g. 1,040—1,065; uit de bladeren 1 %, s. g. 
1 02 bij 24°. Hoofd bestanddeel dier oliën is 
eugenol. Zio KRUIDNAGELEN.

L a d j a-o 1 i e.
Alpinia nutans Rosé., fam. Zingiberaceae. S. g. 
0,95 bij 29°. Zie bij ALPINIA GALANGA.

Ladja gowa h-o 1 i e. Uit de verscho wortel
stokken van Alpinia Malaccensis Rosc., fam. 
Zingiberaceae. Opbrengst 0,25%, s. g. 1,04 bij 27°.

Lantan a-o 1 i e. Uit het kruid van Lan- 
tana Camara L., fam. Verbenaceae. S. g. 0,95

Lawsoni a-o 1 i e. (Patjar-olie, Essence do 
hennó.) Uit do bloemen van Lawsonia alba L.} 
fam. Lythraceae. Riekt als theerozen. Als in- 
landsch parfum bekend. Zio LAWSONIA.

Legeend i-o 1 i e. Uit do bladeren van 
Viiex trifolia Lf., fam. Verbenaceae S. g. 0,88 
bij 27°. Zie LËGOENDJ.

Lcmoc n-o 1 j e. (Essence de citron). Uit do 
versche vruchtschil van Gitrus limouum Risso, 
fam. llulaeeae. S. g. 0,86. Zie bij CITRUS.

Lemoengra s-o 1 i e (S ë r é h-o I i e). Uit 
Andropogon citratus DC., fam. Gramineae. 
Opbrengst 0,25 %; s. g. 0,9. Bevat 70—85 % 
citral. Zuivere lemoengras-olie moet in haar 
drievoudig volume spiritus van 70 % oplossen. 
Zie GRAS-OLIËN.

L i b e r j a k o f f i e b 1 o e m e n-o 1 i o. Van 
Cofjea Liberica Iliorn., fam. llubiaceae. Zie 
Teysmannia, I, bl. 205 .

M a 1 a t i-o 1 i e. Uit de bloemen van Jasmi- 
num Sambac Ait., fam Oleaceae. Zie MALATL

M a 1 a t i t o o n g k a t-o 1 i e Uit do bloe
men van Pergularia minor Andr., fam. Asclepi- 
diaceac.

Mand a r ij n-o 1 i e Door persen uit do 
versche vruchtschil van Cilrus Madurensis 
Lour., fam. llulaeeae. S. g. 0,855. Zie CITRUS.

M a n g g a-o 1 i e. Uit de bloemen van Mangi- 
jera Indica L. e. a. s., fam. Anacardiaceae. Nog 
niet onderzocht. Zie MANGIFERA INDICA.

M a s o i bas t-o 1 i e. Uit den bast van 
Massoia aromatica Becc., fam. Lauraceae. Op
brengst 6,5—8 %, s. g. 1,04—J,06. Zie MAS
SOIA AROMATICA.

M e s u a-o 1 i e Uit bloemen van Mesua Jer- 
rea L., fam. Gutliferae. Zie MESUA.

M i m u s o j) s-o 1 i o Uit do bloemen 
Mimusops E lengt L., fam. Sa polo ceae. Zie 
MIMUSOPS ELENGI.

Mosfcaard-o lie. Uit do zaden

Geraniumgra s-o 1 i o. (Palmarosa-olie). 
Uit Andropogon Schoenanthus L., fam. Grami
neae. Opbrengst 0,3—0,5 %, s. g. 0,89. Zie 
GRASOLIËN.■

Uit do bloemen van 
Qouania Javanica Miq., fam. Rhammaceae. Voor 
parfumerie geroemd.

Gurjun balso m-o 1 i o. Uit den balsem 
van Dipterocarpus sp., fam. Dipterocarpaceae. 
Opbrengst tot 70 %, s. g. 0,92. Zie GURJUN- 
BALSEM.

11 a n g-i 1 a n g-o 1 i e. Uit do bloemen van 
Cananga odorata Hook. et Thoms , fam. Anona- 
ceae. Opbrengst 0,1 %, 
uit den handel is vaak met cocos-olie vervalscht-. 
„De olie van Java is goudgeel en bezit een ster
keren en minder aangenamen geur dan de echte 
Ylangrylang-olie van Manila, hetgeen wellicht is 
toeteschrijven aan het gebruik van in het wild 
groeiende bloemen” (De Loos). Zie KANANGA.

J a b o r a n d i-o 1 i e. Uit de bladeren van 
Pilocarpus Jaborandi Holmes, fam Rulaceae. 
Opbrengst 0,2—1,1 %, s. g. 0,87—0,89.

Jasm ij n-o 1 i e. Uit de bloemen van Jasmi- 
nium grandiflorum L. o a. s., fam. Oleaceae. 
Gezochte parfumerie.

K a e m p f e r i a-o 1 i e. Uit den wortelstok 
van Kaempferia rotunde L., fam Zingiberaceae. 
Opbrengst 0,2 %, s. g. 0,89 bij 26°. Zie KËN- 
TJOER.

Gouani a-o 1 i o.
;

:

g. 0,93—0,94. De olie

■

:

Uit do wortolstokken van■1-

r

K a j o e k a s t o e r i-o 1 i e. Uit het hout 
van Jujiipcrus-soortcn, fam. Coniferae. Opbrengst 
3 %, s. g. 0,96—0,98.

Kajoepoeti h-o 1 i e. Uit do bebladerde 
twijgen van Melaleuca Leucadcndron L., fam. 
Myrtaceae. Opbrengst 0,5 %, s. g. 0,92. Zie 
KAJOEPOETIH-OLIE.

K a m b o d j a-o 1 i e. Uit de bloemen van 
Plumiera acutifolia Poir., fam. Apocynaccac. 
Het parfum Frangipane heet uit deze bloemen 
gestookt, maar is een mengsel van extraits 
d’odeurs.

K a 1 m o e s-o 1 i e. Uit Acorus Calamus L., 
fam. Araceae. Opbrengst: uit het versche kruid 
0,2 %, s. g. 0,964; uit de versche rhizomen 
1,5—3,5 %, s. g. 0,96—0,97. Zie ACORUS 
CALAMUS.

K a m f e r-o 1 i o. Uit Camphora officinalis 
Nees, fam. Lauraceae. Opbrengst: uit de bla
deren 1,85 %, s. g. 0,93; uit hout en wortels 
4 %. Bij 15° half vloeibaar. Zie KAMFER.

Kamoenin g-o 1 i e. Uit de bloemen van 
Murraya exolica L., fam. Rutaceae. Zie MUR- 
RAYA.

K a n e e l-o 1 i e. Uit Cinnamomum Zeyla- 
nicum Br., fam. Lauraceae. Opbrengst: uit den 
bast 0,5—1 %, s. g. 1,025—1,035, hoofd bestand
deel 65—75 % kaneel-aldehyd, uit de oude 
bladeren 0,6—1,8 %, s. g. 1,045—1,060, bevat 
als hoofd bestanddeel 70—90 % eugenol; uit den 
wortel bast 3 %, bevat veel kamfer. Deze drie 
oliën zijn dus zeer verschillend: de eerste riekt 
naar kaneel, de tweede naar kruidnagel, de 
derde naar kamfer. Alleen de kanecl-olie uit den 
bast is een belangrijk handelsartikel, dat dient 
voor do bereiding van likeuren, parfumerieën, 
landtincturen en ook als geneesmiddel. Zie 
KANEEL.

Katjapirin g-o 1 i e. Uit de bloemen 
van Gardenia pidorum Hassk-, fam. Rubiaceae.

Kin g ki t-o 1 i o. Uit de vruchtjes van-
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Sinapis jnncea Hook,, fain. Gruciferac. S. g.
* 1,015—1.030.

M uskuszaa d-o 1 i o. (Huile d’ambretto). 
Uit de zaden van A bclmoschus moschatus Moench., 
fam. Malvaceae. Opbrengst 0,1—0,25 %, s. g. 
0,9 bij 25°. Vast bij 15°. Dë olio riekt niet naar 
muskus, doch naar civet. (Zie Dl. I, bl 492). Zie 
GANDAPOERA.

M y r r h a-o 1 i e. Uit de gomhars van Gom- 
miphora-soorton, fam. Burseraceae. Opbrengst 
3—8 %, s.g. 0,99—1,01. Zio MYRRHA.

N i g e 11 a-o 1 i o. Uit de zaden van Nigella 
sativa L., fam. Ranunculaceae. Opbrengst 0,5 %, 
s. g. 0,88.

Nootmuskaa t-o 1 i e. Uit de zaadker- 
nen van Myristica jragrans Houtt., fam. Myris- 
ticaceae. Opbrengst 8—15 %, s.g. 0,87—0,92. 
Do jonge bladeren geven 0,7 % on do oude 
bladeren 0,4 % eener naar foelie riekendo olio. 
Sommige boomen geven olie, bij polarisatie 
linksdraaiende, andere rechtsd raaien de olie.

O 1 e a n d o r-o 1 i e. Uit do bloemen van 
jNerium odorum Sol., fam. Apocynaceae. Zio 
NERIUM.

Oranjobloese m-o 1 i e. (Néroli). Uit de 
vorscho bloemen eener variëteit (var. Bigaradia) 
van Citrus Aurantium Risso, fam. Rulaceae. 
Opbrengst 0,1 %, s. g. 0,87—0,89. De olio uit do 
twijgen en onrijpe vruchtjes is in de parfumerio 
bekend als Pctit Grain. Tezamen vormen zij 
het hoofd bestanddeel van Eau do Cologne. Zie 
CITRUS.

Oranjcschille n-o 1 i e. Door afsponzen 
of uitpersen van de versche vruchtschil van do 
hiervoren genoemde plant. Opbrengst 2 %, s. g. 
0,85. Zio CITRUS.

P a n d a n- of Ra m p é-o 1 i c. Uit do 
bladeren van Pandanus latifolius Rumph., fam. 
Pandanaceae. „De olio is geel van kleur on zeer 
aangenaam van reuk, eenigszins kaneclachtig” 
(De Loos).

P a n d a n wang i-o 1 i o. Uit do bloem
kol ven van Pandanus ordoralissimus Lf., fam. 
Pandanaceae.

P a t c h o u 1 i-o 1 i e. Uit de (gedroogde) 
bladeren van Pogoslemon Patcliouli Poll., fam. 
Labialac. Opbrengst 1,5—4 %, s g. 0,995. Zie 
DJ LAM.

P e p e r-o 1 i o Uit de vruchtjes (zwarte 
peper) van Piper nigrum L., fam. Piperaceae. 
Opbrengst 1-—2,3 %, s. g. 0,88—0,90.

P o r s o a-o 1 i o. Uit do gedroogde bladeren 
van Pcrsea gratissima Gaertn., fam Lauraceae. 
Opbrengst 0,5 %, s. g. 0,90. Riekt naar anijs. 
Zio APO KAT.

P loet r a n t h u s-o 1 i o. Uit het vorscho 
kruid van Plectranthus fruticosus L’Hor., fam. 
Labialac. Op patcliouli gelijkend. Ter verdrijving 
van insecten (motten) aanbevolen.

Poolasar i-o 1 i e. Afkomstig van Alyxi 
slcllata R. cl S., fam. Apocynaceae. „Do gele olie, 
dio door destillatie van den bast vorkrogon 
wordt, is eenigszins kanooiachtig van reuk. Zij 
dient als reukwerk; do bast ,ranken on bladorcn 
eveneens”. (Do Loos). De bast bevat do vasto 
riokstof cumarine, wellicht is de olio slechts 
een aftreksel.

Pogostom o n-o 1 i o. ( = Dilam-olio). 
Verg. P a t c h o u 1 i-o 1 i o. Uit de bladorcn van 
Pogoslemon comosus Miq., fam. Labialac. Op
brengst 0,9 %, s. g. 0,90. Zio Dl LAM.

Pok o-o 1 i o Uit het vorsche kruid 
Piperomia Javanica Miq, fam. Piperaceae. 
„Deze olio, die bijna kleurloos is en in reuk 
overeenkomt met kruizemunt-olie, dient als 
geneesmiddel bij rhcumatischo hoofd pijnen” 
(De Loos) Afkomst niet geheel vaststaande.

P o m p o 1 m o e s-o 1 i c. Uit de . vorscho 
vruchtschil van Citrus decumana L., fam. Rutacea 
S. g. 0,86. Zie CITRUS.

R a s a m a 1 a-o 1 i c. Afkomstig van Altingia 
cxcelsa Nor., fam. Hamamelidaceae. „De olie is 
lichtgeel van klour, van een foelieachtigcn reuk, 
en waarschijnlijk door destillatie van den balsem 
bereid” (De Loos).

Rasamalahout-olie. Uit het hout van 
Canarium microcarpum Willd., fam. Burseraceae. 
Opbrengst 0,2 %. Bij 30° smeltende kristal brei, 
naar kaneel en rhabarber riekend.

Roze n-o 1 i o. Uit do versche bloembladen 
van Rosa Damascena Mill., fam. Rosaceae. Op
brengst 0,02 %, s. g. 0,85 bij 30°.

S a n t o 1- (S a n d o 1-) h o u t-o 1 i c. Uit 
het hout van Santalum album L., fam. Santala- 
ceae. Opbrengst 1,6—3 %, s. g. 0.98 Belangrijk 
geneesmiddel. Gezocht Indisch parfum.

S a f f r a a n-o 1 i e. Uit de stempels der 
bloemon van Crocus sativus L., fam. Iridaceae. 
Opbrengst zeer gering, daar de rickstof in gebon
den staat aanwezig is.

Saré bando n-o 1 i e. Waarschijnlijk uit 
do bloemen van Nyctanthes Arbor tristis L., fam. 
Oleaceac. „Do geel gekleurde olie komt in reuk 
eenigszins overeen met nagel- en met kaneol- 
olie. Toepassing als parfumerio” (Do Loos).

Sat ij n houtblad ore n-o 1 i e. Uit do 
bladeren van Cliloroxylon Sioietenia DG., fam. 
Rulaceae. S g. 0,857 bij 27°.

S ë 1 a s i h a n-o 1 i o. Uit het hout van Cinna- 
momum Parthenoxylon Meisn., fam. Lauraceae. 
Opbrengst 1,4 %, s. g. 1,074 bij 28°. Hoofdbe- 
standdoel safrol evenals in sassafras-olie. Zie 
KOELIT LAWANG.

S ë 1 a s i h i d j a u-o 1 i e. (Basilicum-olie). 
Uit de naar fonkel riekende verscho bladeren 
eener variëteit van Ocimum Basilicum L., fam. 
Labiatae. Opbrengst 0,2 %, s. g. 0,94S bij 25°. 
Bij dezelfde soort wordt echter ook een opbrengst 
van slechts 0,02—0,04 % vermeld. Hoofd be
standdeel tot 60 % methylchavicol Zie SË- 
LASI.

S ö 1 as i h m ë k a r-o 1 i e. Uit do naar 
kruidnagel riekend vorscho bladeron eener 
andere variëteit dorzclfdo plant. Opbrengst 
0,2—0,3 %, s. g. 0,9 bij 26°. Hoofd bestanddeel 
30—50 % eugonol.

S ö m b o o n g-o 1 i o. Uit do vorscho bladeren 
van Blumea (Gonyza, Bluchea) balsamifera DG., 
fam. Compositae. S. g. 0,944 bij 2S°. Bevat kam
fer (Zio Dl. II, bl. 262). Uit do bladeron van 
Blumea lacera DG. is ovonccns eono kamferhou- 
dondc olio vorkrogon. Opbrengst 0,1 %, s. g. 
0,915 '

S ö t j a n g-o 1 i o. Uit do vorscho bladorcn 
van Caesalpinia Sappan C., fam. Leguminosae. 
Opbrengst 0,2 %, s. g. 0,825 bij 28°.

S i n t o k-o 1 i o. Uit don bast van Cinnam 
mum Sinlok Bl., fam. Lauraceae. S. g. 1,008 
bij 27°. Riekt naar nootmuskaat en kruidnagelen.

S i r i h-o 1 i o (Botel-olio) Uit do bladeron 
Piper Betle L., fam. Piperaceae Opbrengst 

uit do gedroogdo bladeren 0,6—0,9 %, s. g.
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van Zanthozylum pipcritum DC , fam Rulaceae.
Opbrengst 3 %, s. g. 0,97. Citral-houdend.
. Zedoari a-o 1 i e. Uit don wortelstok van 

Curcuma Zedoaria Rosé., fam. Zingibcracege, <'/ -
opbrengst 1—2 %, s. g. 0,99—1,01. ■ • ,•->*-

OLIENOOT. Zio ARACHIS HYPOGAEA. . % r
OLIEPALM. Zio ELAEIS./,^* ^
OLIFANT. (Elephas maxiinus L. = indicus 

> L.), gadjah (mal.), njawaloi (daj.) (do olifan- 
/tenjagers in de Bataldanden onderscheiden 

verschillon in don vorm dor slagtanden 
en in de lichaamsgrootte: gadjah gamboet, 
g. hotangen g. botoeng), bewoner van Zuidooste- 

{lijk Azië, in den Indischon Archipel oorspron
kelijk alleen in Sumatra voorkomend, maar in 
N.-Borneo ingevoerd en verwilderd. De Olifant 
van den Archipel wordt soms als E. sumatranus 
Tomm. onderscheiden. Do Olifanten vormen

1,034. Do olio uit do verscho bladeren heeft een 
lager s. g. (0,96). Sirih-olio bovat betel-phenol 
en chavicol, beide sterk antiseptisch.

Sphaoranthu s-o 1 i o. Uit hot verscho 
kruid van Sphaeranthus Indicus L., fam. Com
posita e-. Opbrengst 0,03 %. Blokt naar rozen.

Steran ij s-o J i e. (Essence do badiane), 
Uit do vruchten van lïlicium verum Hook., fam. ƒ 
Magnóliciceac. Opbrengst 5 %, s g. 0,98—0,90./ 
Vast bij 15—17°. Zie ILLICIUM.

S t y r a x- ol i e. Uit den balsem van Liqui-. 
d-ambar orientalis Mill., fam. Hamamdidaceac. 
Opbrengst 0,4—1 %, s. g. 0,89—1,06.

T a r o c m o o t a n-o 1 i e. Uit het verscho^ 
kruid van Indigofcra galegoidcs DG., fam. 
Leguminosae. Opbrengst 0,25 %. Heeft de 
samenstelling van bittere amandel-olic.

T ë g a r i-o 1 i e. Uit de wortels van Dianella 
Bancana Miq., fam. Liliaceae.

Tetranther a-o 1 i e. Uit do vruchtjes 
van Tetranlhera citrata Nees, fam. Lauraceae. 
Opbrengst 5,5 %, s. g. 0,S9—0,90. Bevat veel 
citral.

T h e e -o 1 i e. Uit de versch gefermenteerde 
bladeren van Gamellia Thca Link, zoowel uit 
Assam- als Java-tbee. Opbrengst slechts 0,006 %, 
s. g. 0,866 bij 20°. Het parfum Fleurs de thé 
wordt niet van theebloosem, maar van Olca 
Jragrans Vahl verkregen.

T j a b é d j a w a-o 1 i e. Uit de vruchttros- 
sen van de zg. lange peper. Piper (Chavica) ojji- 
cinarum DC., fam. Piperaceae. Opbrengst 1 %, 
s. g. 0,86.

T j ë m p a k a-o 1 i c. Uit de bloemen (kem- 
bang kantil [jav.], gele tjëmpakd) van Michelia 
Champaca L., fam. Magnoliaceae. S. g.0,91—0,94. 
Bevat o. a. benzoëzuur. „De olie, door destil
latie der bloemen met water verkregen, is geel 
van kleur en aangenaam van reuk; zij kan die
nen als parfumerie” (De Loos). „Von unbeschreib- 
lichem Wohlgoruch” (Schimmel).

Tjëmpaka sélan-olie. Uit do bloe
men van Myrislica Horsjiddi Bh, fam. Myristi- 
caceae. Zeer geurig, doch de bloemen zijn moeilijk 
in groote hoeveelheid te verkrijgen.

Tjëmpaka poeti h-o 1 i c. Uit de bloe
men van Michelia longi]o\ia BI., fam Magno
liaceac. S. g. 0,88. „Do olie is donkergeel van 
kleur en foelieachtig van reuk; parfumerie” 
(De Loos).

T j ë r 1 a n g-o 1 i e. Afkomstig van P ter osper - 
mum diversifolium BI., fam. Slerculiaceae. „De 
olie is lichtgeel van kleur, in reuk herinnerende 
aan nagel- en foelie-olie; zij kan in de j)arfumerie 
dienst doen” (De Loos).

T o d d a 1 i a-o 1 i e. Uit de bladeren van
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een zelfstandige, in vele opzichten primitieve 
afdeoling der Hoefdieren (zio aldaar). Primitief 
is bijv. het voorkomen van 5 vingers en 5 teenen, 
die hoeven dragen (bij E.maximus dragon 
evenwel aan den achterpoot slechts 4 der teenen 
hoeven). De neusgaten liggen aan het uiteinde 
van den langen, door neus en bovenlip ge vorm
den snuit. De huid is dun behaard. Do slag
tanden, die permanent groeien, zijn het eenige 
paar snijtanden der bovenkaak. Hoektanden 
en onderkaakssnijtandon ontbreken, maar in 
beide kaken staan 3 paar halve on 3 paar ware 
kiezen, die een zeer groote, van dwarse lijsten 
voorziene kauwvlakte hebben on de eigenaar
digheid vertoonen, dat zo niet tegelijkertijd 
ontwikkeld zijn, maar elkaar gedurende het 
leven van het dier opvolgen; naarmate de voor
ste kiezen afslijten, worden zo uitgeworpen on 
door de volgende vervangen. Do Olifanten 
voeden zich met bladeren en jonge takken. 
Het wijfje werpt één jong na een draagtijd 
van ongeveer 22 maanden.

De Indische Olifant, die een hoogte van 3 
M. bereiken kan, onderscheidt zich door een 
konkaaf voorhoofd, door kleinere oorschelpen, 
kortere slagtanden en anders gevormde kiezen 
van zijn Afrikaanschcn bloedverwant. De 
Olifant leeft in groote of kleine kudden, 
bestaande uit mannetjes, wijfjes en jongen, 
waarvan een oud mannetje met sterk ontwikkel
de slagtanden de leiding heeft. Oude dieren 
leven soms eenzaam on zulke alleon lovende 
olifanten worden dikwijls gevaarlijk en kunnen 
ook monschon aanvallen. De Olifanten richten 
soms aanzienlijke schade aan in aanplantingen, 
waar zo, alles vertrappende, doorheen trekken. 
Hoewel ze in vroegere eeuwen in het Atjèli’scho 
rijk als lastdieren afgericht werden, zooals 
thans nog in Voor-Indië, worden ze tegenwoor
dig in Nederl.-Indië niet meer getemd, doch 
soms torwillo van de slagtanden gevangen in 
valkuilen of gejaagd mot vuurwapens. Door 
do uitbreiding der cultuur wordt hun woonge
bied meer on moor beperkt.

Do uitvoor van ivoor naar Europa ovor 
Singapore is onbeduidend; wat niet plaatselijk 
of in den omtrek wordt gebruikt, gaat op do 
inlandsche markten van hand tot hand 
komt in den Soeloe-archipcl, de Philippijnen, 
China, ook in de Molukkcn en op Nieuw- Guinea 
en verder terecht.

OLIFANTSLUIZEN. Do vruchten, van ANA- 
OABDIUM OCGTDENTALE.

Toddalia aculeata Pers., fam. Rulaceae. S. g. 
0,87. Bevat citral. Ook de andere deelen der 
plant houden olie in.

T u heros a-o 1 i e. Door enfleuragc der 
bloemen van Polianthes tuberosa L., fam. Am- 
ryllidaceae. Ook in do Europeesche parfumerie 
bekend, bestanddeel van Ess-bouquet, Jockey- 
club enz. Zio KËMBANG SËDËP MALËM.

V a n d a-o 1 i e. Door enfleurage der bloemen 
van Vanda suavis Lindl., fam. Orchidaceae. 
Wordt in de parfumerie door een mengsel van 
andere essences nagebootst. Feitelijk is nog uit 
geen enkele orchideeën-bloem het aroma afge
zonderd.

Zanthoxylu m-o ] i e Uit do vruchtjes
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OLOBOE (N. Celobcs). Zio KARBOUW.
OMA of HAROEKOE. Eiland in do Banda-zee, 

c ten Oosten van het eiland Ambon, een der Oe- 
( liasers (zie aldaar). Het ligt'tüssóhon 128° 24' 

** ‘ ’ 30" en 128° 32' O. L. en 3° 30' on 3° 35' Z.B. 
’ en behoort tot de onderafdceling Saparooa (af- 

deeling Amboinader residentie Amboina). Het ei
land bestaat uit jong-vulkanisch goborgte, dat 
een hoogte van 4—500 M. bereikt. Do bovol- 
king bestaat uit Christenen en Mohammedanen 

e ,r'„ en woont langs het strand in meerdere nogoryen, 
waaronder Haroekoe, waar een hulpprediker 
is gevestigd, een der voornaamste is. Aan het 
strand staat hier op een klein voorgebergto de 
ruïne van het in 1820 gebouwde fort Nieuw- 

. Zcelandia. Men vindt op het eiland veel kruid
nagelen en kokospalmen, maarsagoe moet van Ce- 
ram worden aangovoerd. Do grootte is 138 K.M2. 
Nabij de Zuidkust zijn warme bronnen, die ijzer- 
oxyde bevatten. Naar de negorij Oma aan deze 
kust, welke het eerst door vreemdelingen werd 
aangedaan, wordt het geheelo eiland aldus ge- 
hecten, terwijl ook de naam Haroekoe gang
baar is.

OMBA of OERAMA.Eene rivier, die ontspringt 
in het Jamoermeer (zie JAMOER) en beoosten de 
Etnabaai (Zuidkust West Nieuw-Guinea) in zee 
valt. Zij heeft een sterken stroom en stuwt haar 
water tot ver in zee. Tusschen haar monding 
en een ongeveer 40 K. M. stroomopwaarts ge
legen punt, heeft zij eene gemiddelde breedto 
van 00 M., doch niettegenstaande do vrij grooto 
diepte, is zij moeilijk bevaarbaar wegens do vele 
boomversperringen. Het omliggendo land is 
laag en moerassig; do oevers schijnen alleen bij 
normalen waterstand droog te zijn, zij zijn niet 
zwaar begroeid en hier en daar worden gras
vlakten aan get roffen. Op ongeveer 25 K. M. 
boven de monding begint het heuvcltorein. 
Om tot het Jamoermeer op te varen, heeft mon 
ongeveer zes dagreizen noodig. Een der voor
naamste bronrivicrcn is do Titinima. Vlak ten 
Oosten van Je monding verrijst steil het Booroe- 
gobergte (1392M.), welks W.-lijke uitlooper 
Nariki genoemd wordt. Het stroomgebied is 
zeer schaars bevolkt. In den middenloop en 
hoogorop schijnt do rivier zelfs geheel onbowoond 
te zijn. De nederzettingen aan do monding 
aangetroffen, waren van tydelijken aard. Do 
bevolking verplaatst zich veel, waarom door 
iedere familie do matten, welke tot oinwanding 
der woning dienen, in do prauw worden medege
voerd. Ieder bouwt zijn hokje tegen dat van zijn 
buurman, zoodat rijen woningen ontstaan van 
wel 200 M. longto.

OMBAI. Zie ALOR.
OMBAI (STRAAT) of Maloea (straat) tus

schen de Aloroilandon en de N.W. kust van 
Ti mor loopt om do Oost versmallend toe tot 
27 K.M., is zeej diep en volkomen schoon. 
Alor is hoog en zwaar begroeid, do nog niet 
voldoende onderzochte Zuidkust verheft zich 
steil uit zee. Do kust van Timor, welke evenmin 
in bijzonderheden bekend is, is beZ. Okocsi hoog 
en wordt ton O. en N.O. van die plaats lager 
Even boW. de grens ligt hierop Nedorlandsoh ge
bied Atapoopoe, omringd door heuvels en met 
een kenbare bergkloof in het achterliggende 
hooge bergland; beO. die grens ligt op Portu- 
geoseh gebied Batoe Gadó, waar een lange, hooge, 
zwarte rots kenbaar afsteekt tegen den ach

tergrond. Hier wordt de kust, waarlangs van 
af Okocsi een vrij breed kustrif loopt, weder 
hoogcr. BeO. hoek Parimbala, do N.W.hoek van 
Timor, is de kust steil en grootcndccls mot ri- 
zophoren begroeid.

Do stroom loopt als regel met den moesson me
de en wel het hardst in het midden van de straat. 
Evenwel treft men, met zwakken en onregelma
tig doorstaanden Westmoesson, vaak een niet on- 
bclangrijken stroom om de Z.W. aan en komt 
het ook voor, dat op het eind van den Oost
moesson een Oostelijke stroom wordt waarge
nomen.

Deze passage wordt laat in den Westmoesson 
veelal gekozen door naar China bestemde zeil
schepen, waarbij zij in het Oostgcdcelte der straat 
soms stilten en veranderlijke winden aantreffen, 
zoodat zij moeten opwerken onder den wal van 
Timor, waar land- en zeewind waait. Het is in 
Februari voorgekomen, dat een schip onder die 
omstandigheden 18 dagen noodig had om door de 
straat te komen; zelfs in Januari deden deze on
gunstige weersomstandigheden zich voor. De 
land- en zeewind van Timor maken het mogelijk 
ook in een flauwen of afgaanden Oostmoesson om 
de N.O. door do straat te gaan, al duurt de reis 
dan ook een weck en langer. Schepen om de 
Zuid bestemd gaan in den Westmoesson niet 
door de straat. Zie Zeemansgids O. I. Archipel 
deel V.

OMBÈN. Belangrijke désa, tevens hoofdplaats 
van hot gelijknamige onderdistrict, van het 
district, regentschap en afdeoling Sampang, resi
dentie Madoora. In de on middellijke nabijheid 
treft mon bronnon aan met kristalhelder water, 
welke vermoodelijk mettertijd aan do drinkwater
voorziening van do hoofdplaats Sampang zullen 
worden dienstbaar gemaakt, f

OMBERVISSCHEN, Sciaenidae, bêhooron tot 
do Perciformes (zio VISSCHEN) on zijn na 
verwant aan de Zcebaarson, waarvan zij zich o. a. 
onderscheiden door hot bezit van twee geschei
den rugvinnen. Do vinstralen der eerste rugvin 
zijn stekels. Volen hebben een merkwaardig ver
takte zwemblaas. In het algemoon wordt hun 
vleesch als voedsel zeer gezocht. B.v. Otoli- 
thus-soorten, maleisch Gigi djarang. Vele 
dezer soorten kunnen geluid geven, waarvan do 
visschers in do Java-zee gobruik maken om 
scholon op te sporen.

OMBI. Zie OBI-EILANDEN.
OMBI-LATOE (Obi-latoe). Eiland behoorende 

tot do Obi-groop (zio aldaar) en gelegen bowesten 
Ombi-ra. Het bestaat uit een stcilen, rotsachtigen, 
ruigbegroeideit borg met toppon van 6—700 M. 
hoogte. Het is onbowoond.

OMBILIN-MIJNEN. Zie KOLEN.
OMIJANG LEUWEUNG. Soondanccsche naan^-7 

voor Pyrotroyon oreskios. Zio KASOEMBO. . O •
ONCOSPERMA FILAMENTOSA, BI. (= Are- 

ca Nibung Griff.). Fam. Palmen. Èniboeng, Ni- 
boong (mal.), Liboong (batav. mal., atjèh), 
Handiwoong, Liwoeng (soend.). Hooge, siorlijko 
palm mot govoordo bladoron, die op volo plaatsen, 
vooral in het W. van den Archipol, langs de kust 
algemoon voorkomt. Do planton grooion in groe- 
pon bijcon on zijn kenbaar aan don zwarten, 
dichtgedoornden stam. Do dunno stammon zyn 
buitengowoon stork en duurzaam, on lovoron 
uitstekende palon voor huizon bouw in moorassi- 
gen bodom. Gespleten worden zo gebruikt als
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ONCOSPERMA FILAMENTOSA—ONDERDANEN (NEDERLANDSCHE).8S

is al wie noch Nederlander is naar die wet va11 
1892 ncch Nederlandsch onderdaan naar d° 
nieuwe wet van 1910. Zij verbonden dit nieuwe 
onderdaanschap van 1910 aan geboorte (uit ge
vestigde ouders) in Ned. Indië alleen, niet meer 
aan geboorte in Suriname of Cura<?ao (waar im
mers do gekleurde bevolking en zelfs boschnogcrs 
eiï Indianen sinds 1 Juli 1893 reeds Nederlan
ders zijn naar de wet van 1892). Zij regelden op 
practische wijze het te niet gaan en het herleven 
van dit aparte Nederlandsch onderdaanschap. 
Do wat al te bondige redactie wekt bij oppervlak
kige lezing den indruk, als zouden alleen do 
lieden der wet van 1910 Nedorlandsche onder
danen heeten; integendeel echter is „Neder
landsch onderdaan” do collectieve naam voor 
allen, die tot het staatsverband van ons Ko
ninkrijk belioorcn (46 millioen), die dan echter 
gesplitst worden in e'en categorio A, do Neder
landers van 1892, en een categorio B, do overige 
onderdanen van 1910. Natuurlijk bezit een in 
Ned.-Indië uit aldaar gevestigde ouders geboron 
Nederlander derhalve zijn onderdaanschap uit 
dubbelen hoofde, en hij kan somtijds, zijn ééno 
onderdaanschap verliezende, het andere noch
tans behouden.

Het valt te betreuren, dat de Grondwetsher
ziening van 1917 het hier vermelde misverstand 
door een minduidelijkc redactie is komen ver
sterken. Do artt. 80, 84, 127 en 143 toch sproken 
thans van hen, die „Nederlanders of door do 
wet als Nederlandseho onderdanen erkend” zijn, 
hetgeen weder den onjuisten indruk kan geven, 
alsof de Nederlanders zelf geen Nederlandsche 
onderdanen zouden zijn. Boter zegt een wet in 
Ned. Stb. 1918 no. 175 (over militair onderwijs): 
„Nederlanders on zij, die uit anderen hoofde 
Nederla’-dschc onderdanen zijn”.

Met de wet van 1910 was evenwel slechts de 
eeno helft van het werk volbracht. Nu hot on- 
dordaanschap eenmaal vaststond, moest in do 
wetgeving worden aangegevon, welko rechte i 
en plichton dit onderdaanschap medebrengt. 
Zulks is, behalve in losso bepalingen — over 
landraadsloden, erfpachters, enz. — mot name 
geschied bij Ind. Stb. 1913 no. 658, 1915 no. 
299, 1915 no. 641 on 642, 1917 n°. 677 (hetwelk 
allo rechterlijke ambten openstelt), eon regeling 
van 1918 welke het notariaat openstelt, do In
dische militioregeling in Ind. Stb. 1918 no. 
70 en art. 133 van het Rog. rogl. (Volksraad- 
wet, Ind. Stb. 1917 no. 114). De ambten van 
landvoogd on raad van Indië zijn voor niet- 
Nederlandors nog gesloten.

Literatuur. Over het Nederlandsch onderdann- 
schap vóór 1910 handelen mr. J. F. Burger, Do 
aan de Ned. cons. rechtsmacht onderw. personen, 
diss. 1899, en mr. A. van do Sande Bakhuyzen, 
Nederlandsch onderdaanschap, diss. 1900. Over 
de regeling van 1910 handelen mr. P. H. From- 
berg, Do Ghineosche beweging op Java, 1911, 
bl. 41, en Ind. Gcnootscb. Nov. 1912, mr. J. 
H. Abendanon in Ind. Genootschap Dcc. 1909, 
on do handboeken van Kleintjes o.De Louter.'" 
Ook zie men j’hr. mL W. J. M. van Ëysinga, 
Ontwikkeling en inhoud der Ned. Iractaton, 
1916, blz. 56—57 on elders.

Onderdanen van Indische zelf besturende land
schappen zouden, als zoodanig, indirect Nedor- 
landseho onderdanen zijn; om te zorgon, dat 
hun onderdaanschap met dat

latten in vloeren van inlandsche huizon. Het 
palmiet wordt gegeten; de bladeren hier en daar 
als dakbedekking gebruikt en de vruchten ver
vangen nu on dan pinangnoten bij het sirih- 
kauwen. J .

ONDAË. Zclïbcsturend landschap in de ondcr- 
afdeeling Poso der residentie Menado; maakt 
deel uit van de landstreek Poso (zié aldaar), 

ONDÈN (MI2ÏANGK. mal?). Zie DOEWIWI. 
fcCdA ONDERDANEN (NEDERLANDSCHE). Het Ne- 

l' i-i: ' derlandscli onderdaanschap, hetwelk zijn afdoen
de wettelijko regeling eerst ontvangen heeft in 
1910, is zoo oud als het tractatenrecht van het Ko
ninkrijk; want in Nederlandsche verdragen wordt 
al een eeuw lang van „onderdanen” gesproken. 
Tot 1 Juli 1893 werden onder deze Nederland- 
eche onderdanen do Nederlanders verstaan vol
gens do ruime regeling van het Nederlanderschap 
in het Burgerlijk Wetboek (artt. 5—12), welke 
ook de in onze koloniën uit daar gevestigde ouders 
geborenen omvatte; indien de consulaire wet van 
1871 in haar oorspronkelijk art. 9 naast Neder
landers nog andere personen stelde, welko onze 
diplomatieke en consulaire zorg zouden genieten, 
dan dacht zij aan de zgn. geprotegeerden of ge- 
administreerden in costersche landen (Marokko, 
den Levant, Siam enz.).

De wet van 1892 op het Nederlanderschap 
bracht in deze stof verwarring. Eenerzijds toch 
gaf haar slotbepaling aan, dat de niet-uitlever- 
bare personen (in onze uitleyeringstractaten aan
geduid als „Nederlandsche onderdanen”) beston
den uit (A) do Nederlanders volgens de wet van 
1892 (omvattende in hoofdzaak do bewoners van 
het moederland, Suriname en Curagao) en (B) al 
die niet-Nederlanders, welko in óén onzer drie 
koloniën geboren waren uit aldaar gevestigde 
ouders; te zamen dus ongeveer (A) 6 millioen 
en (B) 40 millioen d. i. 46 millioen personen. 
Anderzijds echter bepaalde het oorspronkelijk 
art. 12 deizelfde wet van 1892, dat allo niet- 
Nederlanders vreemdeling zijn; welk voorschrift 
wel is waar uitgelegd kón worden als behelzende 
slechts een interpretatie van het woord „vreem
deling” in moederlandsche wetten, maar door 
enkele Nederlandsche schrijvers en onderschei
den buitenlandsche rogeeringen uitgelegd werd, 
als sloot het do 40 millioen niet-Nederlanders uit 
de Kolonie i van allo onderdaanschap uit. Voor 
de consulaire ressorten kon men in theorio zich 
redden met art. 9 der wet van 1871, door nu 
ook Indiërs (inlanders en vreemde oosterlingen) 
op te nomen in de groep, die voorheen slechts de 
zgn. geadministreerden omvatte; doch in de 
practijk rees gedurig moeilijkheid-. Vóór en na 
1 Juli 1893 hadden zich zulke zwarigheden voor
al getoond ten aanzien van onze inlanders in 
Mekka en op het Maleische schioreiland, en ton 
aanzien van in Indië geboren Chineezen, die 
naar Ohina of Siam gingen. De slotbepaling der 
wet van 1892 had bovendien geen regel voor 
verlies van onderdaanschap gesteld, zoodat wio 
slechts in een onzer koloniën geboren was uit 
aldaar gevestigde ouders, zijn leven lang niet-uit- 
leverbaar Nederlandsch onderdaan bleef, hoe 
zich zijn lot ook mocht wijzigen.

Na veeljarige overleggingen is eindelijk een 
tweetal wetten in Ned. Stb. 1910 no. 55 en 56 (Ind. 
Stb. 1910 no. 296 en 297) deze moeilijkheden 
komen opheffen. Zij wijzigden art. 12 der wet van 
1892, in dier voege, dat voortaan vreemdeling

!

T; '

,

[
m

f }

:

\.

van onze wet-



ONDERDANEN (NED.)—ONDERSCHEIDINGEN, ONDERSCHEIDINGSTEEKENS. 8!)

goving strookte, zou men dus do zelfbosturondo 
rijken met lang contract hebben moeten bewe
gen hot onderdaanschap voor hun rijk to regelen 
op een met do wet van 1910 geheel analogo wijze, 
en zou men voor do zelfbcsturondc landschappon 
met korte verklaring zulk een regeling hebben 
moeten decreteoron. Liever dan dezen om
weg te bewandelen heeft men er do voor
keur aan gogeven, het onderdaanschap van 
zulke landschappen om to zetten in een verhou
ding van „ondorhoorigheid” aan het landschap, 
welke niet op een staatsverband, doch alleen op 
een onderworpen zijn aan zelfbestuursmaatrogo- 
len van bestuur, rechtspraak, politie en regeling 
wijst. De oude naarn „zclfbestuursondordanon” 
is daarmede verdwenen, en door dien van 
„zelfbestuursondorhoorigcn” vervangen. Zie over 
hen mr. H. J. Spit, De Ind. zelf best. landschap
pen, diss. 1911, bl. 23, 42—46.

ONDERHOORIGEN. Met het woord „zelfbo- 
stuursonderhoorigen” tegenover „gouvernements- 
onderhoorigen” geeft men de scheiding aan, die 
gemaakt moet worden tusschen de twee grooto 
groepen van hen, die zich bevinden binnen een 
zelfbesturend landschap. De zelfbestuursonder- 
hoorigen 
zijn,
pen aan hot bestuur, do (inheemsclie) recht
spraak, do politie, de regeling, do belastingen, 
de verplichte diensten enz. van het zelfbesturend 
landschap; de gouvernementsonderhoorigen(vroe
ger: gouvernementsonderdanen, wat wel te on
derscheiden is van Nedorlandscho ondordanen) 
daarentegen zijn onderworpen aan bestuur enz. 
van het gouvernement zelf. De grenslijn tus
schen beide groepen, voorheen getrokken in de 
lange politieke contracton, is nu voor do zoor 
talrijke landschappen met korte verklaring to 
vindon in art. 14 der (nog niet werkende) zelf- 
bostuursordonnantio in Ir.d. Stb. 1914 no. 24. Zie 
ook ONDERDANEN aan het slot.

ONDERSCHEIDINGEN, ONDERSCHEIDINGS
TEEKENS. In dit artikel wordt slechts gewag 
gemaakt van onderscheidingen van Gouv.-woge 
toegekend; verder te gaan zou to veel in bijzon
derheden doen afdalen.

Eeno afzonderlijke ridderorde tor belooning 
van bon, die zich voor Ned.-Indië verdienstelijk 
maakten, zooals do Star of India voor Britsch- 
Jndië, is voor de Ned. koloniën niet ingcsteld; do 
Ned. ridderorden: de Militaire Willemsorde, do 
Orde van don Ncderlandschcn Leeuw on dc 
Orde van Oranje Nassau, worden ook voor ver 
diensten jegens Ned.-Indië toegekend. Ook in 
lauders kunnen in die orden worden opgenomen 
Vreemde ordeteekonen mogen zonder bijzondo 
verlof dor Koningin niet worden aangenomen 
door Nederlanders of vreemdelingen, die in Ned. 
staatsdienst zijn (art. 67 grondwet), noch door 
de ingezetenen van Ned.-Indië (art. 114 Rog. 
regl.). Aan inlanders van aanzion of verdienste
lijke oostorscho vreemdelingen kan tor belooning 
van bewezen diensten een coretcoken worden 
toogekond van goud, zilver en brons, een ecrc- 
tooken, dat den vorm heeft van een ster mot 
twaalf geparelde punten on dat, onderscheiden 
in vier klassen, don naam draagt van: do grooto 
goudon ster, do kleine gouden ster, do zilveren 
Bter en do bronzen ster. Bijbl. 2500, 2893, 3179, 
4158, 4961, 5373 en 7083.

Behalve do Miliairo Willemsorde zijn er nog

vcrschoideno onderschcidingstcckoncn ingestcld 
voor diensten bewezen in do krijgsbedrijven in 
Ned.-Indië. In 1869 (Ind. Stb. no. 41) werd 
ecrctccken ingcsteld voor hen, die deelgenomen 
hobbon aan belangrijke krijgsbedrijven; bij Ind. 
Stb. 1874 no. 171 (vgl. Ind. Stb. 1875 no. 14, 
148; 1877 no. 255) word een mcdaillo ingcsteld 
tor zako van hot deelnemen aan do krijsverrich- 
tingen in Atjèh, on bij Ind. Stb. 1895 no. 134 hot 
Lombok-kruis. Het eerstgenoemde cercteekon 
wordt ook toegekend aan burgerlijke landsdio- 
naron on aan civiele porsonen, mits dezo Iaatsten 
zich de zeer bijzondere tevredenheid der Konin
gin hebben waardig gemaakt; voor de toekenning 
der beide laatste onderscheidingen, zie Bijbl. 2919 
(bij Kon. Bcsl. van 3 Jan. 1896 no. 18 toepasse
lijk verklaard op het Lombokkruis). Voor 
inlandsche militairen en schopelingen is een af
zonderlijk cereteeken voor moed en trouw 
(de Militaire Willems-orde wordt gegeven voor 
uitstekendo daden van moed, beleid en trouw) 
ingesteld; vroeger een medaille (Ind. Stb. 1839 
no. 27, 1865 no. 98, 1870 no. 32), heeft het bij 
Ind. Stb. 1898 no. 167 den vorm van een kruis 
gekregen. Voor de toekenning van het cereteeken 
aan inlanders en met hen gclijkgestcldcn, niet 
tot het leger in Ned.-Indië behoorende, zie 
Ind. Stb. 1886 no. 219. Aan gedecoreerde offi
cieren, die zich opnieuw door daden van dapper
heid hebben onderscheiden, kan een eeresabel 
worden toegekend (Bijbl. 275); voor het onder- 
scheidingsteeken voor eervol vermelden, zie Ind. 
Stb. 1877 no. 241. Bij langdurigen dienst als offi
cier heeft men recht op een onderscheidings- 
teekon, van denzelfdon vorm als voor dorgelijken 
dienst in Nederland (Ind. Stb. 1852 no. 27, 1867 
no. 65, Algoraccne order 1846 no. 2); militairen 
enz. beneden den rang van officier erlangen naar 
gelang van don dionsttijd gouden, zilveren of 
bronzen medailles. Ook wegens langdurigen 
dienst bij de schutterijen is een ooroteekon in ge
steld (Ind. Stb. 1852 no. 27, 61; 1853 no. 5; 
1867 no. 65). Voor het dragen van militaire 
medailles, door vreemde mogendheden verleend, 
is de vergunning der Koningin noodig (Bijbl. 
2763).

Terwijl voor verschillende klassen van Euro- 
peoscho ambtenaren eon officieel kostuum is 
voorgeschreven,en ook voor verscheideno klasson 
van inlandsche ambtenaren eendergelijkkostuum 
van Gouv.woge bepaald is, hobbon do laatstge
noemden in verscheideno gedeolten van Ned.- 
Indië hot recht andere onderscheidingsteekenen, 
aan hun rang verbondon , to voeren. Voor Java 
vindt men daaromtront de belangrijkste bepa
lingen in do reglomenton vastgesteld bij Ind.Stb. 
1820 no. 22 en 1824 no. 13. Het voornaamste 
onderscheidingsteeken voorinl. ambtenaren is do 
p a j o o n g (jav.) of songsong (iiooa- 
jav.), liet zonnescherm, dat door do daarop 
in het veld aangebrachto kleuren on strepen 
of cirkels, sorèt (jav.) den rang van den 
ambtenaar aanduklt. Hot gebruik van don pa- 
joeng is zeer oud on naar men zegt aan 
Chineezen ontleend; de zonnoschormon van de 
grooton in do Vorstenlanden bobben als model 
gestrekt voor die, welke in do Gouv. landen 
officieel in gebruik zyn. Elko pajoeng heeft een 
veld, lat ar (jav.) met een knop, pöntol 
(jav.), waaraan eon stervormig uitgoknipt 
hangsel met puntige uitloopers 11 a t j a k (jav.);

oen

(vroeger: zelf best uu rsondord anon)
behoudens uitzonderingen, onderwor-

aan-
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knop; dezelfde onderscheiding wordt aan in land - 
sche hoofden in verschillende gewesten van 
Gouv. wege toegekend, o. a. aan de pasirahs in 
do re<:dontio Palembang.

ONDERWIJS.x) ALOË MEEN E INLEIDING.
§ 1. Onder de Compagnie was de zorg voor het 

onderwijs nauw metdio van don godsdienst verbon
den. In art. 13 der instructie van den eersten Gou- 
vernour Generaal Pieter Both wordt dezen aanbe
volen de predikanten en de schoolmeesters to stel
len ter plaatse waar zij den meeston dienst kunnen 
doen. In de instructie van 1617 krijgen Gouvn.- 
Gen.en Raden do aanbeveling overal „op do voort
planting van do christelijke roligie, opbouwing 
van goede scholen on andere zakon daartoo noo- 
dig alle behoorlijke ordre te stollen”. Do kerkorde
ning voor do Bataviascho gemeente wijdt verder 
eenige artikelen aan do schoolmeesters en in 1684 
werd op aandrang van den Bataviaschen korke- 
raad een schoolreglement vastgesteld (Ind. 
placaatboek III blz. 125).

Bij hot herstel van het Ned. gezag in 1816 was het 
schoolwezen zeer in verval. Op gansch Java werd 
van gouvernemontswego geen onderwijs aan Euro
peanen gegeven. Commissarissen-Generaal wijdden 
ook aan dit onderwerp aandacht on bij besl. van 
6 Nov. 1816 werd do eerste gouv. school to Welte
vreden opgericht. Het door hen vastgestelde Reg. 
Regl. van 1818 bevatte eenige bepalingen om
trent het onderwijs, o. a. dat ook aan do Inlan
ders gelegenheid moest worden gegeven om op de 
Nederl. scholen onderwezen to worden. Het onder
wijs werd gesteld onder toezicht van Prof.Rein- 
wardt, directeur tot de zaken van landbouw, 
kunsten en wetenschappen, later vervangen door 
con inspecteur over het middelbaar en lager on
derwijs. Du Bus de Ghisignies hief deze betrek
king op en droeg het toezicht op aan een onbe
zoldigde „Hoofdcomraissie van onderwijs.” Ook 
do latere Rog. Reglementen van 1827, 1830 en 
1836 wijdden eenige artikelen aan het onder
wijs. Het Reg. Regl. van 1854 bevat daarover 
een afzonderlijk hoofdstuk. Het bepaalt dat hot 
openbaar onderwijs een voorwerp moot zijn van 
de aanhoudende zorg van don Gouv.-Gen. en 
met eerbiediging van ieders godsdienstige be
grippen, bij alg. verord. moet worden geregeld 
(art. 125) Voldoende openbaar lager onderwijs 
moet worden gegeven overal waar do bohoofto 
der Europ.bevolking dit vordert en do omstan
digheden het toelaten (art. 127). Verder moet 
do Gouv.-Gen. zorgen voor do oprichting van 
scholon ton dienste van do Inl. bevolking (art. 
128). Eindelijk bopaalt art. 126 dat hot onderwijs 
aan Europeanen on m. h. g. vrij is, behoudens 
hot toozieht op do bekwaamheid on zedolijkheid 
dor onderwijzers. Onder do werking van dit re
glement is — vooral in de laatsto tien jaren — eon 
krachtige stoot aan hot onderwijs gegovon.

§ 2. In do geschiedenis van hot Indisch onderwijs 
zal do poriodo, waarin hot zich thans bevindt, dui
delijk afgoteekond blijven als eon tijdvak van 
kentering, welks aan vang omstreeks het jaar 
1906 valt. Tot recht begrip van het huidige on
derwijsstelsel dient men voor oogen te houden 
in welke richting het onderwijs in Indië bezig 
was zich te ontwikkelen, toen dio opmerkelijke

de beide laatste zijn verguld. De stok, gar 
(jav.) is bij de pajoengs der regenten verguld, 
bij die der andere ambtenaren wit of zwart 
geverfd met of zonder versierselen in den 
vorm van bloemguirlandes, terwijl do dunne 
stokjes, r o e d j i (JAY.), die den pajoong bij 
het openen op moeten houden, meest geel of 
wit geverfd en door een netwerk van geel 
gekleurd of wit garen omgeven zijn. Afbeeldingen 
van de op Java voor de ambtenaren aangewezen 
pajoengs cd van het kostuum van sommige 
Javaansclie ambtenaren vindt men o. a. bij 

.Mayer „Een blik in liet Jav. volksleven.” Dl. II. 
Bovendien hebben tal van inl. ambtenaren nog 
het recht om zich to laten volgen door een naar 
den rang grooter of kleiner getal personen, die 
sieraden en andere voorwerpen dragen als 
insigniën aan dien rang verbonden. Zoo 
heeft een regent recht, achtei zich to laten voeren 
o. a. paarden, wapens, zitmatje, kwispedoor, 
beteldoosjc, zakdoek, enz.; dit recht raakt 
echter hoe langer hoe meer in onbruik, vooral 
in de Gouvernementslanden op Java; in den 
regel bepalen de Inlandsckc ambtenaren zich 
tegenwoordig tot hot voeren van den pajoeng.

Tot voorkorten tijd was het bij de residenten en 
assistent-residenten op Java en Madoera de 
gewoonte, dat zij eveneens ambtspajoengs 
voerden: een geheel vergulden voor de residen
ten en een half vergulden half witten voor de 
assistent-residenten. Deze gewoonte raakte, 
vooral bij de jongere ambtenaren, reeds in on
bruik, tot dat de G. G. Van Heutsz haar afschafto 
in de zoogenaamde „pajoengeirculaire” (circ. 
Ie G. S. 3 Nov. 1904 no. 4377). .

Het gebruik om dergelijko voorwerpen als toe
ken van rang te bezitten en bij plechtige gele
genheden te voeren staat waarschijnlijk in ver
band met de instelling der Rijkssieraden (zie 
aldaar) bij verschillende vorsten in den Ind. 
archipel. Op Java en Madoera hebben do regen
ten ook het recht, de Ned. vlag voor hunno 
woüingen te doen wapperen (Bijbl. 2330); ditzelf
de recht komt aan do Europeesche gezagvoerendo 
ambtenaren toe, zoowel op Java als op de Buiten
bezittingen (Bijbl. 1665). Ook voor sommigo Bui
tenbezittingen zijn van Gouv. wege de onderschei- 
dingsteekenen van inlandsche hoofden geregeld. 
Zoo mogen de regenten in do residentie Amboina 
krachtens de artt. 90 vlg. Ind. Stb. 1824 no. 19a, 
een rotting voeren met zilveren (als buitengewone 
onderscheiding met gouden) knop, versierd met 
’6 Konings wapen, en een zonnescherm; ook 
kan hun het recht gegeven worden een wimpel 
te voeren. De inl. hoofden in het Gouv.
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Celebes voeren, volgens Ind. Stb. 1865 no. 75 
eveneens een onderscheidend zonnescherm 
(1 a t a n g, t a-d o e n g) en hebben het recht 
zich door een zeker getal personen te doen volgen 
en zich zekere voorwerpen te laten nadragen; 
de regenten hebben voorts de bevoegdheid om 
de achtergevels hunner woningen met 3 over 
elkander hangende vakken te dekken, voor dio 
woningen een trap zonder treden (s a p a n a) te 
hebben en evenals de regenten op Java, de 
Ned. vlag te laten wapperen. Ook de stok met 
gouden knop wordt daar als onderscheidings- 
teeken van Gouv.wege uitgereikt; voor inl. 
hoofden in de Minahasa en de afdeeling Goronta- 
lo (residentie Menado) is het recht erkend tot het 
voeren van een stok met gouden of zilveren

i
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*) Het militair onderwijs wordt afzonderlijk 
behandeld.
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beweging, dio vaak als „ontwaking van • hot 
•Oosten” aangeduid wordt, opeons aan do ovor- 
hoidszorg oischen kwam stollen, of liever eischon 
aan do oppervlakte bracht, waarop do bostaando 
instituten niet zoo dadelijk borekond waron. In 
hot ondorwijsorganisme, zooals hot zich thans 
begint af to teokonen, is deze overgang herken
baar aan twee hoofd elementen. Aan don oenoa 
kant een vrijwel geleidelijk ontstaan complex 
van onderwijsinrichtingen, die haar bostaan in do 
eorato plaats aan do behoeften dor Europeescho 
bevolking danken on waarvan de ontwikkeling 
in zoover tot voorloopigo rust is gekomen, dat 
in de naasto tookomst slechts geringe toevoe
gingen on veranderingen noodig schijnen om de 
toename van die behoeften bij to houden. En 
daarnaast — gedeeltolijk ook daarmede vergroeid 
— do voor het meorondeel nog jonge aanplant 
van instellingen, welker beteokenis — ook be
schouwd in het licht van de zooeven bedoelde 
niouwere strooming — nog veel meer dan in het- 
geon reeds tot stand werd gebracht hierin gele
gen is, dat krachtigo uitbreiding on waar noodig 
verbetering tot het rosultaat zullen kunnen leiden 
dat ook do verzorging van de onderwijsbelangen 
dor Inlandscho on daarmede gelijkgestelde be
volkingsgroepen aan redelijke oischen voldoet.

De uit don aard der zaak beperkte middelen, 
waarmede do reuzenarbeid der onderwijsvoor
ziening voor Indië ondernomen moot worden, 
dwingen steeds tot zorgvuldig wegen van do 
moest op den voorgrond tredende behoeften. Men 
mag dit niet uit hot oog verliezen bij beschouwing 
van hot vorschijnsol, dat do ontwikkoling van 
hot onderwijs in den loop dor vorige eeuw voor
namelijk aan do Europeescho bevolking ton goede 
kwam, terwijl do gelogonhoid tot ondorricht voor 
Inlanders on mot hen golijkgostoldon in do moeste 
stroken zolfs niet do kiom van algemeenheid in 
zich droeg. Voor allorloi hoogoron, minder of 
moor intollectueolon arbeid, zoowel in staats-als 
in particulieren dienst, was Indië steeds -— en is 
het, hoewel in vorminderdo mate, nóg — aange
wezen op geïmporteordc werkkrachten, waarvan 
do gerogelde toovoor niet in gevaar mocht go- 
bracht worden door onvoldoonde gelogonhoid 
tot (vooral lagor) ondorwijs op Nedorlandsche 
loost. Neemt mon verdor in aanmerking, dat do 
thans steeds luider om ondorwijs roopondo stom
men in de Inlandscho samonloving en in ancoro 
niot-Europooscho bevolkingsgroepen zich in de 
vorigo eeuw weinig of niet lioton hooron, ja zolfs 
langen tijd in die kringen onvorschilligheiddoovor- 
liand behield, dan kan hot geen wondor gonoomd 
worden, dat bij hot begin van dozo oouw do ondor- 
wijsbalans sterk naar do Europeescho zijdo ovor- 
holdo. Maar tovons wordt dan duidelijk, voor hoe 
enorme moeilijkheden do Regeoring mot haar in 
zieli zolf reeds vrijwel afgerond Europoesch onder
wijsstelsel zich geplaatst zag, toon oonigo jaron 
later, zoowel in do hoogoro kringen, als onder don 
middenstand dor niot-Europooscho bovollcing oen 
algomoon strovon naar maatschappelijke ver
heffing on botoro bestaansvoorwaarden ken
baar word on als direct govolg daarvan oon vroe
ger ongekende vraag naar ondorwijs eerst boschoi- 
don, doch voortdurend dringondor aan do andoro 
zijde van do balans begon to trokken. Want aan 
deze vraag — zoowel naar olomontair als naar 
hoogor ontwikkelend, op Nedorlandscho leest 
geschooid, onderwijs — kon zolfs bij krachligo

uitbreiding van do toenmaals bestaando instel
lingen (waarvan do hoogoro voornamelijk op de 
behoofton van ’s La.jds dienst berekend waron) 
bij lango na niot voldaan worden. Zonder gron- 
digo verandering was zulke uitbroiding, gelyk 
uit hot vervolg nader blijken zal, deols niet moge
lijk (olomontair onderwijs), deels niet afdoende 
(hoogor ontwikkolend ondorwijs).

Ook thans voldoot de gclegonheid tot onderwys 
voor do Inlandscho en daarmede gelijkgostolde 
bevolking nog lang niet aan de vraag, 
van hetgeen in de laatste 10 jaren in zondorheid 
op het gebied van het volksonderwijs en van het 
Hollandsch-Inlandsch en het daarbij aansluitend 
ondorwijs tot stand werd gebracht is althans dit 
een verdienste, dat het van don aanvang af inge
richt is op voldoende expansie en — wat bepaal
delijk ton opzichte van het volksonderwijs door 
velon noodig geacht wordt — geleidelijke ver- 
betoring. Het stemt overigens hoopvol dat de 
Regeoring telkens blijk geeft zich ton volle be
wust te zijn van den grooten achterstand, die 
vooral op het gobied van het lager onderwijs voor 
do niot-Europeosche bevolkingsgroepen nog in 
te halen is. De tegenwoordige richting van het 
bestuur over Indië, waarbij de even kortzichtige 
als baatzuchtige koloniale politiek van vroeger 
tijden eens en vooral heeft plaats gemaakt voor 
een oprocht streven naar ontwikkeling van land 
en volk, is een waarborg dat do bestrijding van 
den achterstand rusteloos zal worden voortge- 
zot. Do arbeid is echter zw'aar en komt in de be
langrijkste gebiedsdeelen nagenoeg geheel voor 
rekening van do Regeoring. Wel hebben verschil
lende zondingscorporaties, daartoe in staat ge
steld door ruime subsidies uit ’s Lands kas, tal
rijke Inlandscho scholen opgoricht, maar alleen 
op do eigenlijke zondingsterreinen in de Buiten
bezittingen, mot gekerstende of nog heidensche 
bevolking, mag haar arbeid, als een belangrijke 
verlichting van do Regeeringstaalc aangemerkt 
worden. In meer ontwikkelde en vooral inMoham- 
medaanscho stroken toont de Inlandscho bevol
king in den regel voorkeur voor het van over
heidswege gegoven ondorwijs. Op initiatief vau 
die bevolking zelve tot oprichting van scholen 
mag vooralsnog niot noomonswaard gorekond 
worden.

Tor illustratio van hot vorenstaande volgen 
thans eonige cijfers. Hot aantal lagor onderwijs 
geniotondo Inlandscho kinderon bedroog in 1900: 
128.390, op ulto. 1917: ruim 745000. Dit laatste 
getal kan bij bon ad erin g op 12 % van het aantal 
Inlandscho kindoron van schoolgaanden leeftijd 
gostold worden. Voor 1900 bedroogen de uitgaven 
voor ondorwijs ton naastonbij / 4.150.000; in 1917 
/ 21.830.000. Tusschou ondorwijs voor Europeanen 
on voor niet-Europeanon is, gelijk nader zal blij
ken, goon schorpo scheidingslijn to trokken. Van 
hot accres der onderwijsuitgaven ton behoeve van 
do laatstcn is alloon een beeld te govon door ver- 
golyking van eenigo ondordeolen, byv. eener- 
zijds do — weliswaar niot uitsluitend voor Euro- 
pcosoho kindoron toegankelijke, maar toch naar 
hun bohoefton ingorichto — openbare Euro- 
poescho lagero scholen (oxcl. M.U.L.O.), ander
zijds do oponbaro lagoro scholen, uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestomd voor niet-Europeanon. 
Do kosten van dïo beido catogorieën van scholen 
(oxcl. inspoctio- on andere algomoono bohoors- 
kosten) bedroogen in 1900 resp. / 2.477.802 en
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naam dragon van „Algomeono Middolbaro 
school”. In § 12 wordt voorts molding gomaakt 

plannen tot oprichting van con instituut 
voor hoogor tochnisch onderwijs in Indië. Ton 
einde hot g. mis van oon unhvrsiteit gedeeltelijk 
to vergoeden zijn studiebeurzen ingesteld voor 
Indischo jongelieden van goeden aanleg, die go 
slaagd zijn in het eindexamen dor hoogeóo bur
gerscholen met 5 jarigen cursus en wier ouders 
niet in staat zijn om de kosten der hoogoro studio 
in Nederland geheel zelf to bestrijdon. Do bours 
bedraagt / 800 ’s jaars, terwijl do begiftigden 
vrijen overtocht naar Nederland krijgen.

§ 4. Als een algomeono griof togen het open
baar onderwijs in Indië wordt wol oons genoemd 
dat hot zich te zeer in intellectueole richting 
bowoegt, mot verwaarloozing van karaktervor
ming. Daarbij wordt echter veelal to licht ge
dacht over do moeilijkheid van rechtstreeks op 
moreelo opvoeding gericht onderwijs, althans 
op overhoidsscholon, waar wegens do verplichte 
inachtneming van neutraliteit, geen godsdienst
onderwijs wordt gegeven, dat zich daartoe van
zelf leent. Indirect, b. v. door zorgvuldige keuzo 
van leesboeken (waarin soms wol leess of van op 
een bepaald doel gerich'o s.rekking, b. v. be
strijding van opiumgebruik, opgenomen word:) 
kan wel degelijk op do karak er vorming invloed 
uitgeoefend worden, maar daarbij hangt veel af 
van do pe soonlijkheid van den onderwijzer, een 
fac or, waarmede t rouwens ook op confessio- 
neele scholen het^succos dor moroele opvoeding 
staat of valt. > Van groot belang is hot verder 

Inlandscho jongelieden,

ƒ 1.114.765 (verhouding ongeveer 2 tot 1) en in 
1917 resp. / 5.117.774 on / 10.163.000 (verhouding 
ongeveer 1 tot 2).

Het streven om hot verschil van landaard in 
recht en administratie binnen de kleinst mogo- 
lijke grenzen te brengen (unificatie) is ook op 
het gebied van het onderwijs niet zonder gevolg 
gebleven. Er bestaan geen onderwijsinrichtingen, 
die uitsluitend voor Europeanen toegankelijk 
zijn. Weliswaar zijn sommige scholen, inzonder
heid do Hoogere Burgerscholen en do Euro- 
peescho lagere scholen, voor de Europeescho 
bevolking opgericht en naar haar behoeften in- 
gericht, maar zij staan ook voor andere bevol
kingsgroepen open, zij het ook dat de toelating 
van niet-Europeescho kinderen tot do Euro
peescho lagero scholen om voor do hand liggende 
redenen aan beperkingen onderworpen is (verg. § 
6). Daarentegen is wel een aantal scholen uit
sluitend of hoofdzakelijk voor Inlandscho en 
(of) daarmede gelijkgestelde leerlingen bestemd.

§ 3. Hooger onderwijs, in den zin, zooals dat 
in Nederland opgevat wordt, is in Indië nog niet 
verkrijgbaar. Wel wordt aan op zichzelf staande 
instellingen o. m. rechtskundig en medisch on
derwijs verstrekt, dat stellig niet behoeft onder 
te doen voor de behandeling van do overeenkom
stige studievakken aan wat men in andere Oos- 
tersche landen vaak als „universiteiton” ken
merkt, doch deze instellingen worden bescheiden
lijk vakscholen genoemd. Men kan zich zonder 
ongerechtvaardigd optimisme voorstellen, dat 
deze scholen in de toekomst zullen uitgroeien 
tot faculteiten eoner min of meer naar westor- 
schon trant ingerichte universiteit. Zoolang dat 
einddoel nog niet is bereikt, zal de Indischo 
jongelingschap zich voor het verkrijgen van 
hooger onderwijs in do eerste plaats naar Neder
land moeten begeven. Op dien weg doen zich 
thans echter nog vele moeilijkheden voor. Daar
voor een oplossing to vindon was do taak van 
een in April 1915 door de ministers van koloniën 
en van binnenlandsche zaken ingesteldo com
missie, die in opdracht had „om to dienen van 
raad en voorlichting nopens do wijze, waarop 
zal zijn to voorzien in do behoefte aan middelbaar 
(voorbereidend hooger) onderwijs in Ned.-Indië, 
dat zich aanpast aan de bijzondere belangen on 
behoeften van de verschillende groepen dor 
Indische bevolking en gelegenheid geeft tot het 
behalen van een getuigschrift, waaraan gelijke 
rechten ten aanzien van do toelating tot do 
studie en de examens aan do Universiteiton en 
andere inrichtingen van hooger onderwijs in 
Nederland kunnen worden verleend als aan do 
thans daarvoor gevorderde diploma’s”. In haar 
op 14 Februari 1916 uitgebracht verslag geeft 
de commissie het ontwerp van een „Indische 
Middelbare school”, bestaande uit een onder
houw en een bovenbouw, elk van drio jaar, 
waarvan de laatste wederom gesplitst is in drie 
afdeolingen: een Indisch-lettorkundigo mot 
Indische cultuurvakken (Al), een Westorsch- 
klassieke met Latijn (A2) en een wis- en na
tuurkundige (B), welke ejk afzonderlijk aanslui
ting zouden moeten geven aan verschillende 
takken van universitaire en hoogere studio in 
Nederland. In 191 9 zal de eerste school, in hoofd- 
zaak ingericht volgens de plannen der commissie, 
doch voorloopig alleen bestaande uit een afd. B, 
te .Pjokjakarta opgericht worden, zij zal den
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ï vooral voor waar on op
welke wijze zij hun tijd buiten do schooluren 
doorbrongen. In dit opzicht zijn gunstige erva
ringen opgedaan mot do aan verschillend o vak
scholen verbonden internaten onder Europeescho 
leiding.

Aan stelselmatige lichaamsontwikkeling dor 
schooljeugd werd tot voor kort zeer weinig 
aandacht gewijd. Hierin is thans verande
ring gekomen on maatregelen zijn genomen, 
waarvan een krachtige en doeltreffende bevor
dering van dit onderdeel der volksopvoeding mag 
worden verwacht. Met do leiding daarvan is een 
speciale ambtenaar belast.

Ook aan de verzorging van het onderwijs in 
huishoudelijke vakken voor meisjes zal thans 
moer aandacht worden gewijd. Aan voorloopig 
twee Europ. meisjesscholen is daarvoor con twee
jarige leergang verbonden, toegankelijk vo r 
meisjes van alle landaarden, terwijl onlangs oen 
inspectrico voor dit onderwijs is in dienst ge
steld, aan wio de organisatie van dat onderwijs 
in zijn goheolon omvang on de v. rdcro leid ng 
on hot toezicht is opgedragen,

§ 5. Het openbaar onderwijs in Indië wordt 
centraal beheerd. Daarop maakt het Inlandsch 
volksonderwijs in zoover een uitzondering, dat 
hot uitgaat van plaatsolijko gemeenschappen, 
maar ook dit onderwijs staat onder algomeono 
leiding en toezicht van Rogeeringswege. Het be
hoor van hot onderwijs en het algemeeno too- 
zicht berusten hoofdzakelijk bij den Directeur 
van hot Departement van Onderwijs on Eoro- 
dionst, dat in 1867 word opgericht en de plaats 
innam van de reeds gonoomde „Hoofdcommissio 
van Onderwijs”.

De locale ressorten, door do docentralisatio- 
wotgeving van 1903 in het leven geroepen, heb-
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bon zich tot dusver van oprichting van scholen ont
houden, hoewel niets zich vorzot togen hun werk
zaamheid op dit gebied met staatssteun op den 
voet dor bestaando subsidioregolingon. In den 
laatston tijd valt con verhoogdo belangstelling 
voor hot ondorwijs bij sommige gemoentoradon 
(Somarang o. a.) te constatooren.

~"Tn~ verband met de uitbreiding en verdieping 
van het onderwijs deed zich steeds moor oen 
leemto gevoelen in do voorlichting van den 
dir. van O. en E. in zaken on vraagstukken 
van technisch opvoedkundigen en -onderwijs
kundigen aard. Om daarin to voorzien is on
langs oen Onderwijsraad ingesteld, die het 
Onderwijs in al zijn geledingen en voor allo 
lindaarden binnen don kring zijner werkzaam
heden zal trekken. Do raad bestaat bohalvo 
uit inspecteurs van allo takkon van algemeen 
vorm nd onderwijs, uit eon of meer opvoed
kundigen on genooskundigon, ec igo gezag
hebbende konnors van land on volk on oon of 
meor vertegen woord igeis van vakvoreonigingen.

Sodort 1849, toon voor hot eerst oon „Al- 
gomoon verslag van het schoolwozon in Noder- 
landsch-Indiö” in druk verschoon, wordon van 
Rogooringswego geregeld afzondorlijko vorslagon 
over don toestand on do rosultaton van hot ondor
wijs uitgogovon, naast do door art. 125 Rog. 
Rogl. voorgoschroven mededoelingen in hot Kol. 
Verslag ovor „don staat van hot openbaar onder
wijs (on) dion van do scholen voor do inlandscho 
bovolking.” Hot „algomeen verslag” word in 
1803 gesplitst in oon afzonderlijk verslag van 
hot onderwijs voor Europoanen (sedert 1901 „Al
gemeen verslag van het Europeesch middelbaar 
en lagor onderwijs” goheeton) en eon „Verslag 
van het Inlandsch ondorwijs”. Mot hot vorslag 
over 1915, dat den titel draagt van „Algomeon 
verslag van hot onderwijs in N. I.” zijn boido 
vorslagon wederom samongevoogd, daar eon 
nauwkeurige splitsing niet goed moor kon wordon 
volgohoudon, in verband met do vorflauwing van 
do grenzen tusschon do boido hoofdafdcolingon 
van hot Indische ondorwijsstolsol.

Bij do rangschikking van don inhoud dozor 
vorhandoling is zoovool mogolijk do in dit ver
slag gevolgde rationoole indoeling dor stof go- 
volgd. In het belang van eon duidclijkor overzicht 
van do openbare onderwijsinstellingen is hot bij
zonder ondorwijs goheol afzonderlijk bohandcld. 
Het verband, dat tusschen vorschillondo in
stituten van openbaar onderwijs bestaat, schoon 
hef beste uit to komen, wanneer op het lagor 
onderwijs, waarbij hot Nedorlandsch voertaal is,

. terstond de onderscheidene soorten van daarop 
gebaseerd verder gaand onderwijs volgdon on 
eerst daarna liet Inlandsch lager onderwijs on het 
daarmede min of meor samonhangend landbouw- 
en ambachtsonderwijs aan do beurt kwamen, tor- 
wijl afzondorlijko afdoelingen (VI t/m VIII) aan 
do opleiding, bezoldiging on uitzending van hot 
onderwijzend personeel zijn gewijd.

OPENBAAR ONDERWIJS.
I. Lagor onderwijs met Nederlandsch als voer-

§ 0. Europeesche lagere scholen. Vroegor 
onderscheid gomaakt tusschon lagcro 

scholen voor Europeanen en lagere scholon voor 
Inlanders. Aangezion echter ook kindoron van In
landers on van Vreemde Oostorlingon, zij hot ook

ondor zoor boporkondo voorwaardon, tot eerst- 
gonoemdo scholon toegang hadden, wordon in 
1902 in vorschillondo bepalingon van het Euro
peesch ondorwijsroglemont on van het Euro
peesch schoolreglement de termon „lagor onder
wijs en lagoro scholon voor Europoanen” vervan
gen door „Europeesch lager ondorwijs” on „Eu: 
ropeoscho lagoro scholon”. Do bedoeling 
dus to doon uitkomon, dat aan den landaard dor 
loorlingon geen critorium ter ondorschoiding 
do verschillende soorton en inrichtingon van 
lagor ondorwijs kan ontleond worden. Na do 
stichting van do eersto Gou vernemcntsschool to 
Weltevreden is het openbaar Europeesch lager on
dorwijs goleidolijk in omvang toogonomen. In 1820 
bodroog hot aantal scholon in Indië 7, in 1845 24, 
in 1868 68, in 1883 129, in 1898 164, in 1905 184, 
in 1910 191 on ult°. 1917 198 (waaronder 21 mois- 
josscholon). Do voorzioning in do bohoefto aan la
ger ondorwijs ondor do Europeescho bovolking vol
doet thans in rodelijko mate aan do in § 1 ver
melde bepaling van artikel 127 Regeeringsrogle- 
mont. Dezo bepaling is in artikel 14, alinea 3, 
van hot Onderwijsreglement (Ind. Stb. 1894 no. 
192) nader uitgewerkt in dien zin, dat voor do 
oponing on instandhouding van scholon eon 
minimuin-aantal, op Java on Madoera van 20, 
in do Buitenbezittingen van 15, Europeoscho 
leorlingon veroischt is. Oponing of sluiting van 
scholon, mot toopassing van dozon regel, heeft 
echter niet plaats indien do omstandigheden, 
dio daartoo aanleiding zoudon govon, van voor
bij gaan don aard schijnen.

Do vakken van lagor ondorwijs zijn dezelfde 
als in Nederland, mot dozo afwijking dat in plaats 
van „vaderlandscho goschicdonis”, „goschiedenis 
van Nodorland on Nedcrlandsch-Indiö” gogoven 
wordt, terwijl uit don aard dor zaak bij do aard
rijkskunde aan Ncdorlandsch-Indië moor aan
dacht gewijd wordt dan in hot moedorland. Hot 
programma onderscheidt tusschon tweo groepen 
van vakkon, nl.: 1. Vakken van gewoon lager onder
wijs : a. hot lozon; b. het schrijven; c. het rekenen; 
d. do boginsolon dor Nedorl. taal; e. dioder goschio- 
donis van Nodorland on Ned.-Indië; /. dio dor 
aardrijkskundo; g. dio van de kennis dor natuur; 
h. liet zingon; i. do eorsto oefeningen van het 
handteokonon; j. do vrijo on orde-oefoningon 
der gymnastiek; k. do nuttigo handworkon voor 
meisjes. 2. Vakken van meer uitgebreid lager on
derwijs : l. do boginsolon dor Eranscho taal; m. 
dio dor Engelscho taal; n. dio der Hoogduitscho 
taal; o. dio dor algomoono geschiedenis; p. die 
dor wiskunde; q. hot handteokonon; r. do bogin
solon der landbouwkundo; s. do gymnastiek; 
t. do fraaio handwerkon voor moisjes.

Do vakkon a t/m i worden op allo soholon 
ondorwozon; j alloon op bepaaldelijk aangowo- 
zon scholon on dan nog facultatiof; k op allo 
moisjosscholon on op namiddagoursusson vor- 
bondon aan oon aantal gomengdo scholon. Van 
do vakkon l t/m t wordon op lagoro scholon alloon 
do boginsolon dor Franscho taal ondorwozon, en 
wol tijdens do gowono schooluron op allo zgn. 
oorsto scholon on op namiddagoursusson, vorbon- 
don aan oon aantal niet-corsto scholon (op ultimo 
1917 aan 39).

Do leortijd is zovon jaar. Aan sommige 
scholon is bovendien eon voorklasso vorbon- 
don voor kinderen — voornamolijk niot Euro- 
pooscho —, dio nog niet genoog mot hot
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hot onderwijs Europecscho lagcro school to beperken tot honr 
die geacht kunnon worden het aan dio school 
gegeven ondorwijs werkelijk noodig to hebben,, 
andorzijds voor het aldus beporkt aantal kin
deren den wog zooveel mogelijk te effenen. 
Hot is vooral met dit laatsto doel, dat do hier
boven roeds vermelde voorklasso in hot loven 
werd geroepen. Do leeftijdsgrens tot wolko In- 
Iandscho leorlingon kunnon wordon toegelaton 
tot do eersto (laagste) ldasso der Europcescho 
lagoro scholen is gesteld op 8 jaar, zoodat de 
leerlingen, wanneer zij op don normalen leef
tijd van 6 jaar op school komen, in do gelegen
heid zijn om godurondo 2 jaron hot onderwijs 
in de voorklasso to volgen ten einde zich, voordat 
het eigenlijke onderwijs begint, oonigo kennis 
van hot Nedorlandsch eigen te kunnen maken.

De betaling van schoolgeld is afhankelijk van 
do hoegrootheid van het inkomon dor ouders on 
geschiedt volgons 5 tariovon. Vrijgesteld zijn 
o.a. kinderen van Europeanen, wier inkomon 
minder dan /150 ’s maands bedraagt; dezo 
kunnon echter desgowenscht schoolgeld betalen 
volgens een 6o tarief. Ongeveer een derde van 
het aantal leerlingen is gratis toegelaten. Op 
„eerste” scholon worden als regel alleen betalende 
loorlingen toegelaton, terwijl sommige van dio 
scholen (do „eorsto school A”) alloon voor betalen - 
don volgons do hoogste 3 tarioven toegankelijk 
zijn. Tot do hoogste 3 klassen der „eerste” 
scholen kunnen ochter begaafde leerlingen van 
andere scholen, die voor latere toelating tot 
de H. B. S. behoefte hebben aan onderwijs in 
het Fransch, kosteloos ■ toegelaten worden. 
Hot aantal leerlingen op do openbaro Euro- 
peescho lagero scholen bedroeg op ult°. 1917 
26817, waaronder rosp. 4631 en 1197 kinderon 
van Inlanders on Vreomdo Oosterlingen. De 
leeftijd der leerlingen is, dooreen genomen, ta
melijk hoog, tengevolge van verschillende om
standigheden als: ongunstigo levensverhoudingen 
van velen hunner, laat op school komen, ge
brekkige kennis van hot Nedorlandsch, veel
vuldige stand plaatsverwisseling van do ouders 
enz. In 1915 waren 21, 4 % leerlingen 13 jaar 
of ouder. Ook op het schoolverzuim oefenen ver
schillende omstandigheden als overplaatsingen, 
ziekte enz. een ongunstigen invloed uit. Het aan
tal per jaar verzuimde dagen bedroog gemiddeld 
15 por kind in 1915.

Aan do scholen zijn tot dusver alloon Euro- 
pooscho leerkrachten werkzaam, die allon in hot 
bezit zijn van do akte van bekwaamheid als onder
wijzeres). Het aantal leerkrachten aan elko school 
hangt af van hot aantal loorlingen en bedraagt, 
met inbegrip van hot schoolhoofd, respectievelijk 
voor meor dan 25, meer dan 60 en meer dan J00 
leorlingon, twee, drie en vier, terwijl vorder op 
olko 50 leerlingen meor, een onderwijzer meer 
wordt aangesteld. Bovendien heeft de voorklasso 
een afzonderlijke leerkracht. Aan het hoofd 
„eorsto scholon” on van andere met meer dan 
60 leerlingen staat oon onderwijzor(os) der Jsto 
klasse, terwijl daaraan tevens oon onderwijzeres) 
der 2do klasse als eorsto ondorwijzor(es) work- 
zaam is. Het hoofd en zooveel mogelijk ook do 
eersto ondorwijzer(os) eonor eersto school moeten 
een akte voor do Franseho taal bezitten. Niet- 
eersto scholen met 60 of minder leorlingon staan 
onder leiding van een ondorwijzer(os) der 2do 
klasso.

Nedorlandsch vertrouwd zijn om 
in do laagste klasso te kunnen volgen. Dezo 
voorklasse.i hebben niet aan do daarvan ge- 
koestorde verwaohtingen voldaan, zoodat tot 
hare opheffing en vervanging door deugdelijk 
ingerichte openbare fröbelscholen besloten is 
(zie hierover ook § 55.). Voor godsdienstonder
wijs, dat van overheidswege niet gegeven wordt, 
kan onder bepaalde voorwaarden beschikt wor
den over do schoollokalen en ook over eenigo 
schooluren.

I:

: Do scholen zijn onderscheiden in gemengde 
en meisjesscholen. Dezo laatsten worden eorst 
na 1877 opgericht. Het aantal meisjesscholen, 
in 1908 gestegen tot 31 (tegen 155 gemengde 
scholen), is sedert gedaald tot 21 door do ophef
fing van verschillende kleino scholen mot min
der dan 60 leerlingen.

Behoudens leeftijdsgrenzen (6—16 jaar) on 
eenige beperkingen tor bescherming van do 
schooljeugd togen besmottelijke ziekten, heb
ben alle kinderen van Europeanen — ook het 
kind uit hot gemengd huwelijk eener Euro- 
peescho vrouw — aanspraak op toelating tot ' 
de scholen. Do toelating van kinderen van 
Inlanders on met dezen gelijkgestoldon (wel
ke reeds krachtens het Regeeringsreglomont 
van 1818 mogelijk was) is een vraagstuk, dat 
van ouds veel hoofdbrekens gekost heeft en 
waarvoor in don loop der jaren in goheol uiteon- 
loopende richtingen naar een oplossing is ge
zocht. Vooral vóór do totstandkoming dor tegen
woordige organisatie van hot Hollandsch-In- 
landsch onderwijs scheen een naar alle zijden 
bevredigende regeling welhaast onmogelijk. Im
mers do in verschillende — niet eens altijd do 
aanzienlijksto — kringen der niet-Europeescho 
bevolking voortdurend toenemende begeerte 
naar het beste onderwijs, dat hot opkomondo 
geslacht beter dan het tegenwoordige zou toe
rusten voor den levensstrijd, kon in dien tijd wol 
niet anders tot uiting komen dan in een waar go- 
drang voor de deur der Europeosche lagoro school. 
Zette men die deur al te wijd open (waartoe inder
daad eenigon tijd neiging bestaan heeft), dan 
zou niet alleen het karakter dor school aangetast 
worden, doch ook al spoedig de noodzakelijkheid 
eener uitbreiding ontstaan, grooter dan met do 
beschikbare middelen — bepaaldelijk hot perso
neel — te bewerkstelligen ware. Maar zeker geen 
gelukkiger uitkomsten gaf het andere uiterste, 
waarin men naderhand verviel door zonder moor 
de toelating te beperken tot kinderen, dio hot 
Nederlandsch voldoende machtig waron om do 
lessen te kunnen volgen, waarbij tevens do leef
tijdsgrens voor toelating tot de laagste klasso 
op 7 jaar gesteld word. Moeilijk to verkroppen 
teleurstelling was het gevolg van dit stelsel voor 
tallooze ouders, wier positie hun kindoron alles
zins in aanmerking deed komen voor een Euro- 
peesche opvoeding, maar dio door omstandig
heden — waarbij ook gedacht moet worden aan 
de schaarscho gelegenheid tot voorbereidings- 
onderwijs (fröbel- en bewaarscholen) — niet in 
6taat waren reeds op zoo jeugdigen leeftijd do 
vcreischte kennis van hot Nederlandsch te doen 
bijbrengen. In 1911 is eindelijk een regeling tot 
stand gekomen, bij juiste toepassing waarvan 
het midden tusschen beide uitersten kan ge
houden worden. Zij beoogt eenerzijds den toe
loop van niot-Europeescho kinderen naar de
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beurt o. a. bostomd worden tot voorboroidings- 
instituten voor vorschillondo takken van vak
studie.

Hot Hollandsch-Inlandsch ondorwijs draagt 
noodzakelijkerwijze een uitzonderingskarakter. 
Aan algemeenhoid valt zolfs voor eon verro toe
komst niet to donkon, omdat, ook al waren do 
middelen daarvoor beschikbaar, het evenwicht 
dor economische verhoudingen niet bestand zou 
zijn tegen do bewegingen van het lichaam der 
Inlandsche maatschappij, indien dat door Hol- 
landsch wZfoondcrwijs topzwaar werd gemaakt, 
m. a. w. indion een veel grootcr aantal in Wes- 
terscho richting opgeleide werkkrachten aan 
do maatschappij worden afgeloverd, dan doze 
vooralsnog noodig heeft en in juiste verhouding 
tot die opleiding en tot daaraan ontleonde aan- 
sprakon zou kunnen bezoldigen. Bij oprichting 
van scholen on toelating van leerlingen geldt als 
richtsnoer, dat het Hollandsch-Inlandsch onder
wijs in de eerste plaats bestemd is voor kinde- 
ron, „wier ouders door hun ambt, afkomst, ge
goedheid of opleiding in do Inlandsche maat
schappij op den voorgrond treden.”

Reeds vóór do totstandkoming van de tegen
woordige organisatie van het Hollandsch-In- 
landsch onderwijs bestonden onder den naam 
„speciale scholen” eonigo onderwijsinrichtingen, 
welke in den loop der jaren onder den invloed 
van plaatsolijke omstandigheden in het leven 
werden geroepen ter voorziening in de behoefte 
aan Hollandsch onderwijs voor bopaalde groepen 
van Inlanders, al is een deel dezer scholen ook 
in meer of minder beperkto mate toegankelijk 
voor kinderen, van Europeanen en Vreemde 
Oosterlingen^- Tot doze groop behooron voor- 
eorst do reeds in 1867 opgerichto Depoksche 
school (res. Batavia), do Ambonsche burger
school on Saparocascho school (ros. Amboina) 
en do Monadosche, Tondanosche, Amoerangsche, 
Langoanscho en Airmadidihsche scholen (res. 
Monado). In het bijzonder bestemd voor aan- 
zionlijko onderdanen dor betrokkon zolfbosturon 
zijn do sedert korten tijd in gowonoHoU. Inl. scho
len omgezette zgn. toongkoescholen tor Oostkust 
van Sumatra (de Dclischo, Asahansche, Langkat- 
scho on Serdangscho scholen) on do school to Sam- 
bas (Westorafdoeling van Bornoo). Eindelijk 
mooton hior genoemd wordon de op verschillende 
grooto garnizoensplaatsen opgerichto scholen voor 
kinderen van mindero Inlandscho militairen 
of gewezen militairen uit het Oostelijk deol 
van don Archipel afkomstig on den Ohristolijken 
godsdionst bolijdondo. Voor dozo kindoren rnoes- 
ton afzonderlijko scliolon opgcricht wordon, om
dat zij anders feitolijk van óndorwijs vorstoken 
zouden zijn, wat trouwons op kleinere garizoons- 
plaatsen nog vaak liet geval is. Hot op de ge- 
wono scholen voor Inlaiulors in do landstaal ge- 
govon ondorwijs kunnon dio kindoren meestal 
niet volgen, terwijl zij voor toolating tot de 
Europooscho school in don regol niet in aan
merking komon. Do spccialo scholen vertegen
woordigen eigenlijk gooti afzondorlijk typo naast 
do Hollandsch-Inlandscho scholon en zyn dan 
ook bostemd om gcloidelyk geheel naar het 
modol dezer laatste scholon horvormd to worden. 
Enkele nog bestaando afwijkingen in de inrich
ting kunnon onvermeld blijvon. Sommige Hol- 
landsch-Inlandscho scholon hebben oen speciale 
bestemming, zooals do Kesatrian schoolden

Do scholon staan onder plaatselijk on algemoon 
toezicht. Hot eorsto wordt uitgooefend door 
Europeoscho schoolcommissies, terwijl do toch- 
nischo contrölo hot hoofd bestanddeel vormt 

het algemoon toezicht, waarvoor Indië invan
5 ressorten (inspecties) verdeeld is on dat onder 
do bevelen van don Directeur van Ondorwijs on 
Eoredionst uitgooefend wordt door ovonvool 
inspecteurs, gewoonlijk gekozen uit de meost bo- 
gaafdo on ervaren onderwijzers. Dozo inspoctio 
bostaat sedert 1868.

§ 7. Hollandsch-Inlandsche scholen en zgn. spe
ciale scholen. Hiorbovon bestond reeds gelcgonhoid 
om to doon uitkomon.dat toolating van Inlandsche 
kinderen tot do Europeesche lagere school niet het 
juiste middel kon opleveren om in ook maar oonigs- 
zins voldoende mate bevrediging te schonken aan 
de in het begin dezer eeuw opgekomon on sedert 
voortdurend dringender geworden vraag naar 
Hollandsch ondorwijs voor kinderen uit bo- 
schaafdo Inlandsche kringen. Er was maar één 
weg en die wees duidelijk in do richting dor vroe
gere Inlandsche lo klasso scholen. Do verdoeling 
van do Inlandsche lagere scholon in dio der lo 
en der 2o klasso dateert van 1893 (Ind. Stb. no. 
125). Eerstgenoemd o, „meer in hot bijzonder 
bestemd voor de kindoren van Inlandscho hoof
den on van andere aanzienlijke of gegoede In
landers”, onderscheidden zich aanvankelijk van 
de laatsto door langer leergang, uitgobroider 
leerstof en beter personeel, doch gaven, o ven als 
doze, niet anders dan Inlandsch lager onder
wijs. In 1907 meondo men gedaan to hebben 
wat do tijd eischte, toen op de lc klasse scholon 
van liet derde leerjaar af onderwijs in het Neder- 
landsch werd gegoven en daartoo eonigo Euro- 
pocscho leerkrachten aan de 6chooI verbonden 
werden, doch zolfs nadat eonigo jaren later een 
stap verder was gogaan door aan eon deel dor 
scholen een 7e klasso toe te voegen, bleek de bo- 
hooflo nog onderschat to zijn. Want, hoo dank
baar do verruimdo gelegenheid tot Hollandsch 
ondorwijs door velen ook word aanvaard, het 
was tevens duidelijk dat do school niet gaf wat 
noodig was om don ontwikkolingsdrang to bo- 
vredigen: lager ondorwijs als grondslag voor 
verdere opleiding, welke don begaafdston onder 
do Inlandscho jongelieden ook op do Euro- 
pcoscho arbeidsmarkt eon goede kans zou geven. 
Van do besto Inlandscho lo klasso scholon was 
nauwolijks te verwachten, dat zij haar lcerlingon 
zouden bekwamen voor hot klcinambtcnaars- 
examon, waarvan het diploma benoembaarheid 
tot lagere betrekkingen (b.v. klork) in ’s Lands
dienst geeft; do school sloot vorder aan bij do 
Opleidingsscholen voor Inlandsche umbtonaron 
on do kweokscholen voor Inlandscho ondorwy- 
zors, maar voor hot ovorigo liep zij vrijwel in 
het zand. Hot was bovenal do noodzakelijkheid 
om in dit gebrek aan uitwegen van do lo klasso 
school to voorzien, welke do loidondo gcdachto 
word bij do in 1914 tot stand gokomon reorgani
satie. Krachtigo maatrogolon wordon gotroffon 
om hot peil van het onderwijs vooral in hot 
Nedorlandsch, waarmede van hot schooljaar 
1912/13 af in do laagste klasso wordt begonnen, 
zoodanig to vorhoogon, dat do school — thans 
Hollandsch-Inh'yidscho school goheoton — on- 
govoer hot niveau der Europeesche lagoro school 
(zonder Fransch) zou boroikon en aansluiton bij 
do inrichtingen M. U. L. O., dio op haarvoor
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Bij do reorganisatie van 1914 is do loiding dor 
echolon, vroeger berustende bij Inlandsche hoofd- 
ondorwijzers, overgegaan in handen van Euro- 
peosclio leerkrachten. Het aantal onderwijzers, 
met inbegrip van het hoofd, bedraagt 2, 3 of 4, 

gelang het aantal leerlingen minder dan GO, 
meor dan GO of meer dan 100 bedraagt, terwijl 
voor elk 50-tal boven de 100 een leerkracht meer 
wordt aangesteld. Zijn er volgens dozo boreko- 
ning minder onderwijzers dan klassen, dan kan 
het aantal mot één vermeerderd worden. Van do 
leerkrachten bestaat ten hoogste do helft — do 
kleinste helft van een oneven aantal- — uit Euro
peanen, evenwel tot een maximum van 3. Een 
der Inlandsche leerkrachten, met den titel van 
lston Inlandschen onderwijzer, is belast met het 
toezicht op het onderwijs in de landstaal en liet 
Maloisch. Door bepaaldelijk daartoe aangewezen 
Inlandsche onderwijzers wordt ook aan liet on
derwijs in het Ncderlandsch (niet aan het spreek- 
on stolondorwijs) deelgenomen. Terwijl voor do 
Europcescho leerkrachten do go won o bevoegd- 
hoidseischon golden, wordon do Inlandsche on
derwijzers aan do Hollandsch-Inlandsche scholen 
gekozen uit do geslaagden in het eindexamen 
conor Gouvernomonts- of daarmede gelijkgestelde 
particulioro kweekschool. (Zie hiervoor ook § -10 
on 43).

Hot ligt in do bedoeling do scholen, die vóór 
do reorganisatie van 1914 tot de bemoeienis dor 
inspectie van het Inlandsch onderwijs behoorden, 
onder do inspectie van het Europcesch lagor 
ondorwijs te brengen. In het belang van hot 
welslagen der reorganisatie is echter als over
gangsmaatregel een speciale inspectie onder cen
trale leiding (eon inspecteur met 4 adjuncten) 
ingostold. De inspectie van het Inlandsch ondor
wijs heeft nog bemoeienis met de scholen voor 
zoover dat noodig is voor het onderwijs in de 
landstaal en het Maloisch en om op do hoogte to 
blijven van de werkzaamheid van het Inlandsch 
personeel. Do scholen staan verder onder toe
zicht van de Europeesche schoolcommissies.

§ 8. Jlollandsch-Chineesche scholen. Ook onder 
do öhinecscho bevolking van Ncderlandsch-Indië 
heeft zich in het begin dezor eeuw, vooral na 
den Russisch-Japanschon oorlog en ook later on
der don invloed der stroomingen, die tot het ont
staan van de Öhinecscho Republiek geleid hebben, 
eon algemccne opleving geopenbaard, waarvan 
een sterke terugslag op do onderwijsbehoeften 
van die bevolkingsgroep niet kon uitblijven. Do 
taaio energie on het saamhoorigheidsgovool, waar
door dit rassterko volk zich kenmerkt, verloochen
den zich ook op dit gebied niet en drongen do voor
mannen der Chineescho beweging, vaak op instiga
tie en met medewerking van autoriteiten in China, 
tot handelend optreden, nog voordat het Gouver
nement met eonigo voorziening in de nieuwe be
hoeften een begin had gemaakt. Wijdvertakte 
doryijsvorconigingon alsdeTiongHwaHweoKoan 
deden overal, waar eenigzins belangrijke vesti
gingen van Ghineezon to vinden zijn, nieuwe 
scholen verrijzen, die zich gewoonlijk in eon druk 
bezoek verheugen, hoewel de degelijkheid 
het onderwijs (op welks programma vaak En- 
gelsch naast het Ohineesch een plaats inneemt) 
veelal omgekeerd evenredig is -aan don gepro
nonceerd nationalen geest waarvan het is door
trokken. De ontwikkeling van dit eigen initiatief 
belette intusschon niet, dat de Chineescho maat-

Mangkoonëgaranscho school to Scerakarta en 
de Kapoetranschool to Djokjakarta, die alloon 
toogankelijk zijn voor kinderen van" do familie
leden on van de ambtenaren, onderscheidenlijk 
van den Soesoehoenan van Solo, het hoofd van 
het Mangkoenëgaranschc Huis on den Sultan 
van Djokja.

Behalve 14 speciale scholen waren or op 1 
Januari 1918 in geheel Indië 116 Hollandsch- 
Inlandsche scholen (het aantal Inlandsche scholen 
dor 1ste klasse bedroeg in 1900, 1905 on 1910 
ropectiovelijk 27, 49 en 68). Met de oprichting 
van nieuwe scholen wordt geregeld voortgegaan, 
naarmate daarvoor Europeesche leerkrachten 
beschikbaar komen.

Aan de Hollandsch-Inlandsche en speciale 
■ scholen zijn bibliotheken verbonden, welke be

stemd zijn om Ncderlandsch lezende Inlanders 
van goede lectuur te voorzien. Do algemceno 
leiding berust bij do te Batavia zetelende Com
missie voordo Volkslectuur, die beoordeelt welke 
werken voor opneming in deze boekerijen in 
aanmerking komen.

Aan do Hollandsch-Inlandsche scholen wordt 
onderwijs gegeven in ongeveer dezelfde vakken 
als aan de Europeesche niet-eorsto lagere scholen 
(dus zonder Fransch) en bovendien in do lands
taal en het Maleisch. Het onderwijs in deze talen, 
waaraan in de 7 klassen per week respectievelijk 
30 en 7 van de 240 lessen van drie kwartier be
steed worden, maakt de Hollandsch-Inlandsche 
school voor Inlandsche kinderen verre verkiese
lijk boven de Europeesche, hoewel dit in do krin
gen der belanghebbenden niet algemeen in gezien 
wordt. Bij de reorganisatie van 1914 was eon 
punt van bijzondere zorg meer eenheid on metho
de te brengen in het ondorwijs in hot Nedor- 
landsch aan niet-Europeescho kinderen, waarbij 
vroeger volgens de meest uiteonloopondo inzichten 
te werk werd gegaan. Zeer in hot bijzonder geldt 
dit het spreekonderwijs in do laagste klasse, waar
mede in den regel het hoofd dor school zich be
last. Ongeveer 67 a 68 % van do lessen aan de 
goheelo school wordt met het Ncderlandsch als 
voertaal gegeven. Aan een aantal scholen is voorts 
voor de vrouwolijko leerlingen oen driejarige 
namiddagcursus voor nuttige handwerken ver
bonden.

Op plaatsen waar geen openbare Europcescho 
lagere school bestaat, kunnen ook kinderen van 
Europeanen toegelaten wordon, tenzij dienten
gevolge aan kinderen van Inlanders wegens 
plaatsgebrek do toegang zou moeten worden 
geweigerd. Do handworkcursusson kunnen ook 
voor vrouwelijke leerlingen van Europeesche en 
Hollandsch-Chineesche scholen toogankelijk wor
den gesteld. Ter wering van to oude leerlingen 
is bepaald, dat tot de 1ste, 2de, 3do enz. klasse 
alleen worden toegelaten leerlingen, die onder
scheidenlijk nog geen 8, 9, 10 enz. jaar oud zijn, 
terwijl een leerling in dezelfde klasse niet langer 
dan twee jaar (in twee opeenvolgende klassen to 
zamen niet meer dan drie jaar) aan het onderwijs 
mag deelnemen. Het aantal leorlingon op do 
Hollandsch-Inlandsche en speciale scholen be
droeg ultimo 1917 24.822, waaronder ^ 4900 
meisjes. Het schoolgeld varieert naar gelang van 
het inkomen der ouders van / 8, / 5.50 en / 3 

maands resp. voor hot eerste, het tweede en 
ieder volgend kind uit een gezin, tot rosp. ƒ 1, 
ƒ 0.75 en ƒ 0.50 ’s maands.
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schappij ovor hot gohool mot dankbaarheid do 
hand aannam, dio hot Gouvornomont haar ton 
slotte toestak. Aan don storkon aandrang van 
volo Ohinoescho ouders om toelating van hun 
kinderen tot do Europoesehe lagero school, kon 
uit don aard der zaak niet in ruimoro mate tege
moet gekomen worden dan ten opzichte van 
Inlandscho kinderen goschieddo. Waar voorts 
aangenomen werd dat een aantal voor die toe
lating niet in aanmerking komende Chineescho 
kinderen toch behoefte had aan meer en ander 
onderwijs dan do (voor hen medo toegankelijke) 
Inlandsche scholen, ook die der le klasse met Ne- 
derlandsch op het leorplan, hun konden verschaf
fen — voor die scholen hebben do Ohineezen 
trouwens nooit bijzondere voorliefde getoond —, 
schoot er niet anders op oveï dan do oprichting 
van afzonderlijke scholen voor dio kinderen. 
Zoo kwamen in 1908 do eerste Hollandsch-Ghi- 
neescho scholen tot stand, waarvan de inrichting 
nagonoeg geheel overeenkomt mot die der 
Europeesche lagere scholen. Het aantal van die 
scholen (allo mot een voorklasse) was op ultimo 
1917 aangegroeid tot 31 met 6717 leerlingen. 
Daarondor bevonden zich 35 kinderen van Euro
peanen on 96 van Inlanders. De eersten hebben 
onbeperkt, do laatste slechts na machtiging van 
den Directeur van Onderwijs en Eoredienst, toe
gang. Verdere uitbreiding van het aantal scholen 
staat op het programma, doch kan wegens ge
brek aan Europeesch onderwijzend personeel 
wedorom niet plaats hebben in hot tempo, dat 
gevolgd zou moeten worden om aan do grooto 
vraag naar dit onderwijs op volo plaatsen te 
voldoen.

Nadere bijzonderheden ovor dozo scholen 
kunnen, wegens haar algomeono overeenkomst 
met do reeds behandelde Europeesche lagere 
scholen, hier achterwege blijven. Alleen verdient 
vermelding do belangrijke afwijking, dat aan 
verschillende Hollandsch-Chinecscho scholen in 
het belang van do vele leerlingen, die later hun 
brood in den handel zullen vcrdionen, een na- 
middag-cursus voor hot Engelsch verbonden is. 
Op ultimo 1 917 waren er 14 van zulke cursussen, 
togen ö voor het Fransch en 7 voor do nuttigo 
handwerken voor meisjes.

II. Middelbaar en ander onderwijs, onmiddellijk 
of middellijk aansluitend bij het lager onderwijs 
met Nederlandsch als voertaal.

§9. Algemeen vormend middelbaar onderwijs. 
Gelijk hot Europeesch lager onderwijs ia ook het 
algemeen vormend middelbaar onderwijs geheel 
ingericht naar de behoeften derEuropoanen,inhot 
bijzonder van hen, die niet blijvend in Indië ge
vestigd zijn. Dit zal veranderen bij verwezenlij
king van do voorstellen der in § 3 vermelde 
Commissie. Voor het eerst word middelbaar 
onderwijs gegeven in 1860, indion men althans 
do tallooze vroeger mislukte pogingon van par
ticulieren, zoowel als van het Gouvernement om 
instellingen van verdergaand onderwijs (middol- 
baar on gymnasiaal) tot stand te brongon of in 
stand to houdon, buiten beschouwing laat. Doch 
ook hot in gonoemd jaar to Weltevreden geopend 
Gymnasium Willem III kwam in zijn oorspronko- 
lijkon vorm — twee afdcelingen, één voor voor
bereidend hoogor (gymnasiaal) onderwijs, do 

algemeen vormend eindonderwijs 
met oen voorbereidenden cursus (progymnasium) 
—■ niet tot bloei. In verband met do Nedorland-

scho regelingon van het middelbaar onderwijs 
(1863) en het ondorwijs in de Indische taal-, 
land-, on volkenkunde (1864) werd de school in 
1867 gereorganiseerd: afdeoling A kroeg den 
vorm conor Hoogero Burgerschool met 5-jarigen 
cursus geheel naar Nederlandsch model, afdec- 
ling B word een daarbij aansluitend opleidings
instituut voor don Indischon administratioven 
dienst. Sodert 1913, toon deze laatste afdeeling, 
wegens hare kostbaarheid in verhouding tot het 
gering aantal leerlingen, werd opgeheven, onder
scheidt de Bataviasche inrichting — die in dao 
jaar den naam Koning Willem III school ont
ving — zich niet meer van de Hoogero Burger
scholen te Soorabaja en Semarang, respectieve
lijk in 1875 en 1877 opgericht als 3'-jarige, en in 
1879 veranderd in 5-jarige scholen. In 1915 
heeft ook Bandoeng zulk een inrichting gekregen. 
Voorts bestaat te Batavia nog een Hoogere 
Burgerschool mot 3-jarigen cursus, die vroeger 
deel uitmaakto van de Koningin Wilhelmina- 
school (zie § 12) on sedert 1911 met een handels
school (zie § 22) on een zeevaartkundigen cursus 
(zio § 23) do Prins Hendrikschool vormt. Do 
opleiding aan do Hoogere Burgerscholen maakt 
toelating tot verschillende andere studie-inrich- 
tingon mogclijk en opent uitzicht op tal van 
betrekkingen. Hot einddiploma der 3-jarige- 
H. B. S. geeft, evenals het bewijs van bevorde
ring tot do 4do klasse der 5-jarige, bijv. aanspraak 
op toelating tot de handelsschool, den zeevaart
kundigen cursus, de middolbare landbouwschool, 
de Indische veeartsenijschool, den normaalcursus 
tot opleiding voor commies der 2do klasse bij 
don Post- en Telegraaf dienst, de Cadettenschool 
to Alkmaar enz. Betere condities zijn natuurlijk 
verbonden aan het einddiploma der 5-jarige 
H. B. S. ,dat overigens geheel gelijk gesteld is 
met hot in Nedorland verworvene. Met dat diplo
ma kan men dorhalvo o. m. toegelaten worden 
tot do Technischo Hoogoschool te Delft, do 
Landbouw-Hoogesckool te Wagoningen, de Han- 
dels-Hoogeschool to Rotterdam on do studie in 
de medicijnen. Andere instellingen van voor
bereidend hooger, bepaaldelijk gymnasiaal, on
derwijs zijn, na do opheffing van do daarvoor 
bestemde afdeeling van het Gymnasium Willem 
III in 1867, niet weer verrezen. Een door Mi
nister Keuchonius in 18S9 ondernomen poging 
tot stichting van een gymnasium te Batavia 
leed schipbreuk in de Tweed o Kamer.

Do vakken dor H. B .S. met 5-jarigen cursus 
zijn dezelfde als dio, genoemd in art 17 der Wet 
op het middelbaar onderwijs (Ned. Stb. 1S63 no. 
50). Art. 16 dior wet is evenwel niet geheel nago- 
volgd bij do omschrijving van de leerstof der 
3-jarigo H. B. S.

Tot de scholon hobbon, zondor ondorschoid van 
landaard of sokso, allen toegang, die aan een toe
latingsexamen hebbon voldaan. Voor oen groot 
doel der adspiranten voor do eerste klasse is dat 
examon slochts gedeeltelijk „extern”. Leerlingen 
van lagere scholen, particuliere zoowel als open
bare, omtrent wie door het schoolhoofd schrifto- 
lijk verklaard wordt, dat zij naar aanleg en ont
wikkeling in staat zijn middelbaar ondorwijs to 
volgen, kunnen n.1. volstaan mot een (uniform) 
schriftolijk examen in Nederlandsch, rekenen on 
Fransch, tot hot afleggen waarvan op alle go- 
wostolijko en afdeolingsplaatson, waar openbare 
Europcoscho lagero scholon govestigd zijn, go-
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H. B. S. waren op genoemd tijdstip 20 leeraren 
in dienst, dio allen universitairo of middolbaar- 
ondorwijs bo voogd heid hadden.

Do Hoogero Burgerscholen staan (mot do 
technische scholon) sedert 1910 onder toezicht 
van een inspecteur voor liet middelbaar onder
wijs, terwijl voorts voor iedcro school een Com
missie van Toezicht is ingesteld.

§ 10. Voortgezel en mtgebreid lager onderwijs 
(M. U.L. O.) Het openbaar M. U. L. O. dagtee- 
kent in Indië van 1903, toen aan 2 Europeescho 
eerste lagere scholen (dus scholen met Fransch) 
2-jarige cursussen voor dat onderwijs werden ver
bonden. In 1910 werd het leerplan met oen derde 
leerjaar uitgebreid en een uniform eindexamen 
voor deze cursussen ingesteld. Dezo instellingen 
werden in het leven geroepen ten behoeve van jon
gelieden, die niet in aanmerking komen of willen 
komen voor middelbaar onderwijs, zooals dat op 
de Hoogere Burgerscholen gegeven wordt, of voor 
technisch en vakonderwijs, doch niettemin hun 
maatschappelijke bruikbaarheid wenschen te 
verhoogen door vermeerdering en uitbreiding 
van de op do lagere school opgedane kennis. 
Waar de ervaring geleerd had, dat de H. B. S., 
welker onderwijsmethode 
scherpe scheiding der vakken — aan do leerlingen 
tamelijk hoogo eischen van zelfstandigheid stelt, 
voor een groot deel hunner niet do meest geschik
te inrichting voor verdergaand onderwijs was, 
werden voor zulke leerlingen grooto verwach
tingen gekoesterd van het M. U. L. O., dat in 
zooveel nauwer verband staat met het lager on
derwijs en dat, evenals dit laatste, gegeven 
wordt door klasse-onderwijzers, een methode, 
waarbij de onderlinge samen hang van verschillen
de vakken boter tot zijn recht kan komen on meer 
eenheid in de leiding der leerlingen mogelijk is, 
dan wanneer het onderwijs in handen van vak
docenten is. Overigens komt het M. U. L. O. in 
veel ovëreen met het onderwijs dor 3-jarigo 
H. B. S. Bij beiden staat algeraeeno vorming op 
den voorgrond en het programma van hot eerste, 
waarop ook do moderno talen niet ontbroken, 
wijkt maar weinig af van het leerplan der 3-jarigo 
H. B. S. Voor do ontwikkeling van het Indische 
M. U. L. O. is van zeer groot gewicht, dat bij do 
inrichting daarvan geen rekening behoeft ge
houden to worden met do belangen, die voor het 
Europeesch lager en middelbaar onderwijs geleid 
hebben tot bijna slaafscho navolging van do 
mocderlandscho modellen. Hier is dus een insti
tuut, dat met zuivor Indische behoeften en mot 
do belangen van leerlingen uit verschillende be
volkingsgroepen rekening kan houden. Bij do 
oorspronkelijke organisatie van het M. U. L. O. 
heeft deze gunstige factor evenwel weinig of geen 
invloed uitgeoefond. Wel stonden de cursussen 
van den aan vang af voor leerlingen van allo 
landaarden open, maar door hun samenhang 
met de voor niot-Europeanen slechts in zeer be
perkte mate toegankelijke Europeescho lagere 
school, waren zij voor dezon moeilijk bereikbaar, 
terwijl ook het onderwijs eenvoudig voort bouwde 
op het naar Europeescho behoeften ingericht 
lager onderwijs. Zelfs kon de normale M. U. L. 0.- 
leergang, omdat daarbij kennis van de beginselen 
der Fransche taal verondersteld word, niet eons 
door ex-leerlingen van allo Europeescho lagere 
scholen gevolgd worden. Een poging om daarin 
to voorzien door Fransche r.amiddagcursusson

legonhoid gegeven kan wordon. Dezo regeling is 
getroffen in het belang van hen, dio ver van de 
plaats van vestiging eener H. B. S. wonen en 
anders genoodzaakt zouden zijn hun kinderen 
alleen reeds voor het toelatingsexamen een lango 
en kostbaro reis te laton maken. Zij heeft boven
dien het voordeel dat do beslissing niet uitslui
tend berust bij examinatoren, die de lagere 
school niet uit dagelijkscho ervaring kennen, 
terwijl ook andoro bezwaron tegen enkel externe 
examens (aanmoediging van examendressuur, 
aankweeking van ingepompte kennis enz.) daar
door worden getemperd. Voor toelating tot do 
tweede en volgende klassen geldt geen examen- 
eisch in geval van overgang van een andere 
H. B. S., ook van een in Nederland, waar omge
keerd de Indische bewijzen van overgang het- 
zelfdo effect hebben. Tot de 4de klasse der 5- 
jarige H. B. S., hebben ook abituriënten der 
3-jarigo toegang, mits in het bezit van een ver
klaring van don directeur dezer school, dat zij 
voor het onderwijs in genoemde klasse geschikt 
zijn. Het aantal leerlingen der H. B.-scholen is 
in den loop der jaren tamelijk gestadig toegeno
men, althans tot 1910, waarna bij de scholen met 
5-jarigon cursus tijdelijk een daling intrad, die 
wellicht vooreen deel verband hield met don meer
deren bloei der inrichtingen voor M. U. L. O. Na 
de oprichting van de H. B. S. te Bandoeng gi g 
het aantal leerlingen weer met groote sprongen 
vooruit. Bezochten in 1905, 1910 en 1915 achter
eenvolgens 699, J029 en 999 leerl ngen de hoo
gere burgerscholen, in 1917 was dat aantal 
rteds gestegen t:t 1567. Daaronder warei 437 
meisjes. Het aantal Inlandsche on Chineesche 
leerlingen steeg van uit. 1905 tot uit. 1917 van 
resp. 36 en 15 tot resp. 78 (waaronder 4 meisjes) 
en 145 (waaronder 8 meisjes). Het aantal leer
lingen der 3-jarige H. B. S. to Batavia steeg van 
uit. 1905 tot uit. 1917 vrij regelmatig van 109 tot 
220 (waaronder 57 meisjes). Voor een deel is 
dezo stijging het gevolg van toeneming van het 
aantal Inlandsche en Chineesche leerlingen, nl. 
resp. van 1 en 2 op uit. 1905 tot 10 en 36 op uit. 
1915.

vooral door de

:

.
Het schoolgeld bedraagt voor de Hoogere 

Burgerscholen met 5-jarigen cursus / 120 ’s jaars 
in de laagste drie, en / 180 ’s jaars in do hoogste 
twee klassen, en voor de 3-jarige H. B. S. naar 
gelang van de gegoedheid der ouders ƒ 10 tot / 5 
voor het eerste kind en ƒ 7 tot ƒ 2.50 voor elk 
volgend kind uit eenzelfde gezin. Onder bepaalde 
voorwaarden genieten kinderen van onvermo- 
genden kosteloos onderwijs en gratis-verstrek- 
king van leermiddelen. Op ulto. 1917 bedroeg 
het aantal van die leerlingen op de 5-jarige en 
3-jarigo scholen 3.6 % (w.o. 6 Inlanders).

Voor het onderwijzend personeel dor Hoogero 
Burgerscholen, 3-jarige zoowel als 5-jarige, gel
den dezelfde bevoegdheidseischen als in Neder
land. Bij tijdelijke ontstentenis van bevoegden 
kan ook ander geschikt personeel aangesteld 
worden, doch alleen op tijdelijken voet. Van de 
94 leeraren, op ulto. 1915 bij de 5-jarige Hoogero 
Burgerscholen werkzaam, waren 37 volledig ge
diplomeerd voor middelbaar onderwijs en bezaten 
20 universitaire bevoegdheid. Onvolledig be
voegd voor middelbaar onderwijs en gediplo
meerd volgens de wet op het lager onderwijs 
waren 23 leeraren, terwijl do overblijvenden 
ingenieurs, officieren, enz. waren. Bij de 3-jarige
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ton bolioovo van abituriënten van scholen, waar 
die taal niet onderwezen' wordt, had maar matig 
succes, daar het vrijwel ondoonlijk bleek op 
die wij zo het ontbrekende in do kennis van 
die leerlingen aan to vullen. Dio cursusssen 
zijn thans opgohovon. Een ingrijpondo voran- 
dering onderging hot M. U. L. O.-instituut 
in 1914, ingrijpend vooral hierom, omdat do 
grondslagen gelegd werden voor verdergaand 
Westersch onderwijs van specifiek Indisch karak
ter. Doel en beteekonis van die reorganisatie 
kwamen reeds met een enkel woord ter sprake, 
toon de omzetting der Inlandsche 1ste klasse 
scholen in Hollandsch-Inlandsche scholen be
handeld werd (§ 7). Zij beoogde — in een enkel 
woord gezegd — een aansluiting tot stand to 
brengen tusschen het lager onderwijs met Neder- 
landsch als voertaal en het M. U. L. O., en via dit 
laatste met het vakonderwijs aan de hoogere 
vakscholen, zoodat de nieuwe M. U. L. O.-school 
gedeeltelijk in de plaats zou kunnen komen van 
dc aan de vakscholen verbonden voorbereidende 
afdeelingen. Om de aansluiting bij de Hollandsch- 
Inlandsche scholen al dadelijk in de overgangs
periode, waarin zij thans nog verkeeren, mogelijk 
te maken, werd aan de 3 M. U. L. O.-klassen een 
(naar gelang van omstandigheden 1- of 2-jarige) 
voorklasso verbonden. De voornaamste veran
dering, welke het M. U. L. O.-lecrplan zelf onder
ging, bestond in de facultatiefstelling van hot 
Fransch — een taal van weinig practische bo- 
teekenis voor de Indische maatschappij — tor- 
wijl do daardoor vrijkomende uren aan het on
derwijs in het Nederlandsch ten goede kwamen. 
Voorts werden, met het oog op de aansluiting 
bij sommige vakscholen, maatregelen gotroffen 
om bot onderwijs in Natuurkennis te kunnen 
uitbreidon en daaraan do beginsclon der Schei
kunde toe to voegen. Een andere belangrijko 
verandering betrof de organisatie. Do cursussen 
werden losgemaakt van do Europcescho lagero 
scholen, waaraan zij vroeger verbonden waren, 
on in zelfstand igo instellingen (M. U. L. 0.- 
scholcn) veranderd. Het eigen karakter van het 
instituut — het punt waarin do drie lijnen van 
lager onderwijs op den grondslag der Neder- 
landscho taal samenkomen 
tevens tot zuivere uitdrukking gebracht.

Do lenigheid van het M. U. L. O., wanneer 
aanpassing aan locale toestemden gewenscht 
is, kwam duidelijk aan het licht bij de reorgani
satie van do to Tondano (Monado) gevestigdo 
„School tot opleiding van zonen van hoofden 
on andere aanzienlijke Inlanders” („Tondano- 
sclio Hoofdenschool”), waarbij deze school, dio 
niet meer kon beantwoordon aan de verschillendo 
om voorziening vragende onderwijsbehoeften van 
con deel der Minahassascho bevolking, werd 
omgezet in een „Tondunosche M. U. L. O. school” 
mot een eenigszins van hot gewone afwijkend 
leerplan.

Werd tot dusver voornamelijk do betcckenis 
van hot M. U. L. 0. voor verdere studio bo- 
sprokon, ook op zichzolf bezit hot einddiploma 
dor M. U. L. O.-scholon niet onbelangrijko waar
de, daar hot ton opzichto van do plaatsing on 
bovordoring in ’s Lands dionst gelijkgosteld is 
met het bewijs van overgang naar do 4o klasso 
eenor H. B. S. met 5-jarigen cursus on met hot 
einddiploma der 3-jarigo H. B. S. Zoowol in par
ticuliere betrekkingen als in ’s Lands dienst (o.a.

Posterijon, Staatsspoorwegen, In- en Uitvoer
rechten) hebben verschoidcne abituriënten der 
M. U. L. O.-scholon con goede positie.

Vóór do reorganisatio van 1914 was het aanta 
M. U. L. O.-cursussen tot 10 gestegen. Eind* 
1917 waren er 14 M. U. L. O.-scholen, waarvan 
4 in do Buitenbezittingen, n.1. to Padang, Mcdan, 
Makassar en Tondano. De 10 scholen op Java 
zijn gevestigd te Batavia, Buitenzorg, Ban- 
doeng, Semarang, Djokjakarta7 Söerakarta, Ma- 
dioen, Soorabaja, Malang en Magëlang.

Het M. U. L. O.-program omvat do volgen
de vakken: Nederlandsch, Fransch, Engelscb, 
Duitsch, Rekenen en Wiskunde, Natuurkennis 
(Plant-, Dier- on Natuurkunde), Geschiedenis, 
Aardrijkskunde en Teekonen. Dat het Fransch 
facultatief is, bleek hiorboven reeds. Het leer
plan der Tondanosche M. U. L. O.-school wijkt 
van hot gewone af, doordat er-geen Fransch 
gedoeoerd wordt en heb onderwijs in Duitsch en 
Engelsch facultatief is, terwijl Maleisch als 
facultatief vak aan het programma is toege
voegd.

Een wijziging van het leerplan der M.U.L.0. 
soholon overeenkomstig do voorstellen der in § 3 
bedoeldo commissie, ton einde deze scholen 
geschikt to maken voor onderbouw van de al- 
gemeeno middelbare school, staat voor de deur, 
Fransch en Duitsch zullen dan vervallen als 
verplichte vakken, terwijl Maleisch en Javaansch 
of eenigo andere inheemsche taal ate facultatiof 
vak daarvoor in do plaats komehr~r'H"T. .

Voor toelating tot de scholen wordt geen 
onderscheid van landaard of sekse gemaakt. 
Zij, die van een openbare Hollandsch-Inlandsche, 
Europeesch lagero dan wel Hollandsch-Chineesche 
school afkomstig zijn, moeten om tot de voor
klasso, respectievelijk eerste klasso toegelaten to 
v orden, het bew'ijs ovorleggen dat zij de lagere 
school met vrucht doorloopen hebben en door het 
hoofd dor school geschikt worden geacht om voort
gezet onderwijs to ontvangen. Andere ad spiranten 
voor de eerste klasse moeten (behoudens hot 
geval van overgang uit do voorklasse) aan een 
toelatingsexamen voldoen, evenals zij, die toe
lating tot een hoogoro klasso verlangen. Het 
M. U. L. O. maakto in het begin betrokkelijk 
wreinig opgang, althans onder do mannelijke 
jeugd. Ook daarna bleef het percontago vrouwe- 
lijko leerlingen vrij langon tijd opmerkelijk grootj

Het aantal leerlingen bedroeg uit. 1917 1615j 
w.o. 620 meisjes, 54S Inlanders en 125 Chineezen,

Aan leorlingon van zeer goeden aanlog, wier 
verzorgers niet of bozwaarlijk in do kosten van 
hun huisvesting en voeding kunnon voorzien, 
kunnon beurzen worden toegokond, waarvan 
hot bedrag varieort van / 10 tot /30 ’s rnaands. 
Alleen aan do Tondanosche M. U. L. O.-school 
is con internaat verbonden. Hot bedrag van hot 
schoolgeld varieort naar mato van do inkomsbon 
der vorzorgors en het aantal kindoron uit eon- 
zclfdo gezin van ƒ 0.25 tot / 10 ’s rnaands. On- 
vermogondon kunnen gratis toegolaten worden.

Do leerkrachten van do M. U. L. O.-scholon 
moeten in hot bozit zyn van do hoofdakte. De 
samonstolling van hot personeel wordt vorder 
in dior voego geregeld, dat do leorkrachten sa
men in het bezit zijn van de bevoegdheden — 
zoo mogclijk middclbaro — tot het govon van 
onderwijs is do bovengenoemde vakken, voor 

daarvoor afzonderlijke akton zijn inge-

word daardoor
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nomon, gesplitst in twee zelfstandige, ondor 
afzondorlijko leiding staande scholen. Do vroe
gere afdeoling A kreeg don naarn: „Prins Hondrik- 
school” waarvan de 3-jarige H. B. S. in § 9 behan
deld werd, terwijl do technische school do oor
spronkelijke benaming behield. Het volgende jaar 
bracht do uitbroiding dezer school met oen vierdo 
leerjaar. De Koningin Emmaschool te Soorabaja 
werd in 1912 opgericht ter vervanging van de al
daar sinds 1879 bestaande Burgeravondschool, 
eveneens een inrichting tot opleiding van bouw
kundigen en machinisten (speciaal ook suikerma- 
chiniston), waarmede evenwel niet die resultaten 
te bereiken waren, welke een dagschool kan op- 
lovoren. In 1917 is een derde technische school 
te Djokjakarta opgericht, die voorloopig alleen 
voor de opleiding van bouwkundigen is bestemd.

Hoewel het leerplan der technische scholen 
niet uitsluitend op vakopleiding gericht is, 
doch ook vakken van algemeen vormende strek
king bevat, laten toch do omvang van het onder
wijs in die vakken en in verband daarmede do 
aard van het technisch onderwijs niet toe dit 
laatsie als „middelbaar” aan te merken in don 
zin zooals het in Europa opgevat wordi. Do 
stichting van een of meer middelbaar-technischo 
scholen heeft in den laatsten tijd een punt van 
overweging uitgemaakt. Reeds eenigo jaren gele
den worden van particuliere zijde, ondor aan
bieding van een som gelds voor de kosten van 
bouw en inrichting, pogingen aangewend om 
de Regeering te bewegen tot oprichting van een 
Technische Hoogeschool. Kon op dit laatsto 
denkbeeld niet worden ingegaan omdat do tijd 
daarvoor nog niet rijp geacht word, ook van do 
oprichting van één of meor middelbaar-tech- 
nische scholen werd voorshands afgozion, daar 
de behoefte aan dergolijko onderwijsinrichtingen 
zich niet in voldoende mate deed govoelon. 
Do overweging van het plan bracht echter do 
wonschclijkhoid aan het licht om aan do Ko
ningin Wilhelminaschool een hoogoron techni- 
echon cursus te verbinden, waar reeds in de prak
tijk werkzame bouwkundigen on waterbouw
kundigen een verdere opleiding tot architect 
kunnen ontvangen De instelling van dien cursus 
moest voorloopig wegens gebrek aan personeel uit
gesteld worden. Intussehen is het plan tot stich
ting van een inrichting van liooger technisch 
onderwijs onlangs weder door het particulier 
initiatief opgevat. Bij gelegenheid van het bo- 
zoek van do deputatie van het comité „Irulië 
Weerbaar” aan Nederland in het voorjaar 1917 
is aan dit plan, waarvoor door belanghebbenden 
bij handel, landbouw en industrie in korten 
tijd een bod rag van ongeveer 3 millioen gulden 
bijeen gebracht was, openbaarheid gegeven, waar
na zich een vereoniging heeft gevormd onder don 
naam „Koninklijk instituut voor liooger tech
nisch onderwijs in N.-.I”, welke voordo uitvoering 
van hot denkbeeld zal zorgdragen. Het vraagstuk is 
onlangs in zijn vollen omvang opnieuw door do 
Indische Regeering in studie genomen en ter on- 
dorzoek opgedragen aan een Commissie van des
kundigen.

Do inrichting van het onderwijs aan do tech
nische scholen berust voor een groot deel op 
overleg met hot Departement der Burgorlijko 
Openbare Werken en dat van Gouverncments- 
budrijvon, beiden grooto afnemers van do aan 
die scholen opgeleide technici. Do voouitzichten,

steld. Het personeel is naar verhouding talrijkor 
dan bij de Europeesche lagore scholen, omdat in 
het belang van een grootoro intensiteit van het 
onderwijs voorgeschrevon is dat wanneer het 
aantal leerlingen in een klasse meer dan 25, 
50, 75 enz., bedraagt, de klasse gesplitst wordt 
in 2, 3, 4 enz. afdeelingen, terwijl het aantal 
leerkrachten, met inbegrip van het hoofd, gelijk 
is aan het aantal ongesplitsto klassen en klassen- 
afdeelingen. Op uit. 1917 waren aan de 14 toen 
bestaand o M. U. L. O.-scholen 82 onderwijzers 
on 10 onderwijzeressen werkzaam.

De M. U. L. O.-cursussen stonden natuurlijk 
onder hetzelfde toezicht als do Europeesche 
lagere scholen, waaraan zij verbonden waren. 
Ook do zelfstandige M. U. L. O.-scholen ressor
teerden aanvankelijk onder de inspectie van 
het Europeesch lager onderwijs. Toen echter het 
proces van aanpassing van do scholen aan haar 
veranderde bestemming eonigen tijd gaando was, 
trad de noodzakelijkheid naar voren om in do 
leiding van dat proces en in do oplossing van 
daarbij opkomende moeilijkheden meer eenheid 
van beginsel te brengen, dan mogelijk was zoo
lang do 12 M. U. L. O.-scholcn onder het toe
zicht waren van 5 inspecteurs, die bovendien 
slechts een betrekkelijk klein deel van hun tijd 
en aandacht aan die scholen konden wijden. 
Daarom werd in 1915 besloten tot indienststel- 
ling van een afzonderlijken inspecteur voor het 
M. Ü. L. O., aan wien onlangs een adjunct werd toe
gevoegd. Tot zijn bemoeienis behooren ook do voor
loopig nog gehandhaafde voorbereidende afdee
lingen der vakscholen. Vorder staan do M. U. 
L. O.-scholen onder het plaatsolijk toezicht dor 
Europeesche schoolcommissies (zie § 6).
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III. Technisch en Vakonderwijs.
§ 11. Terwijldohiervorononderllbehandeldein- 

stellingen bestemd zijn verdergaand onderwijs van 
algemeene strekking te geven en ten deele —in de 
toekomst, naar men mag verwachten in meerdere 
mate dan thans—ook voor te bereiden voor voort
gezette studie in Nederland, hebben do nu aan do 
beurt zijnde onderwijsinrichtingen met elkaar ge
meen, dat zij een op een beperkt doel gerichte en 
geheel in Indië te voltooien opleiding verschaffen. 
Gedeeltelijk sluiten die inrichtingen rechtstreeks 
aan bij do lagere scholen op Nederlandschen 
grondslag, gedeeltelijk doen zij aan de vakstudie 
nog voorbereidend onderwijs (meestal 3-jarig) 
voorafgaan. Do laatstbedoelde hebben min of 
meer het karakter van middelbare vakscholen.

:
. De opleiding van onderwijzers, hoewel ook tot 

het vakonderwijs te rekenen, wordt in oen af
zonderlijke afdeeling (VI) behandeld.

A. Technisch vakonderwijs, 
rechtstreeks aansluitend bij hot 
gewoon lager onderwijs.

§ 12. Technische scholen. Deze scholen geven in 
een leergang van 4 jaron opleiding tot bouw
kundige (ook waterbouwkundige) en werktuig
kundige, terwijl aan de school te Batavia boven
dien een leergang voor mijnbouwkundigen ver
bonden is. De Koningin Wilhelminaschool te 
Batavia is de oudste. Zij werd opgericht in 1906 
en bestond toen uit twee afdeelingen: een 3- 
jarige H. B. S. met daarbij aansluitondo cur- 

voor handel en zeevaart (A) on een 3-
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jarigen technischen cursus (B). In 1911 werd 
de inrichting, die sterk in omvang was toego-
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dio liun bij dio dionsttalcken on bij grooto particu
liere lichamen (zooals do Koninklijke Pakctvaart 
Mij) geboden worden, zijn van dion aard, dat do 
scholon grooten aftrok vindon, vooral ook bij do 
niot-Europecscho bevolkingsgroepen.

Hot onderwijs is thooretisch on practisch. 
Voor het practisch onderwijs in hout- cn metaal
bewerking zijn vak-ondorwijzers aan do scholen 
verbonden. Het theoretisch onderwijs omvat 
bohalvo talen (geen Franscli) in hoofdzaak tech- 
nischo vakken on kennis van vcrbandlcbr en 
eerste hulp bij ongelukken.

Tot do scholen worden, zonder ondorscheid 
van landaard, alleen mannelijke leerlingen toe
gelaten. Do toelatingsexamens zijn in denzelfden 
geest geregeld als voor do Hoogcro Burgerscho
len. Abiturienton van openbare en particuliere 
Europcescho lagore scholen, omtrent wie door 
het schoolhoofd verklaard wordt, dat zij naar 
aanleg on ontwikkeling in staat zijn de lessen 
aan een technischo school te volgen, kunnen 
volstaan met oen schriftelijk examen, hetwelk 
de beginselen der Nederlandsche taal, het reke
nen en do eerste oefeningen van het handteeke- 
nen omvat. Het aantal leerlingen der school te 
Batavia is in het tienjarig tijdvak 1905—'1914 
meer dan verdubbeld en bedroeg bij het einde 
van 1915 448, In datzelfde tijdvak steeg het 
aantal Inlandscho en Chinecscho leerlingen resp. 
van 5 tot 106 (waaronder 96 bouwkundigen) en 
van 4 tot 26 (waaronder 20 werktuigkundigen). 
Eind 1917 werden de 3 technische scholen be
zocht door 986 leerlingen, waarvan 60.7 % bouw
kundigen en 1.1 % (11) mijn bouwkundigen. Daar
onder waren 255 Inlanders en 71 Chincezen. 
Naar gelang van de gegoedheid der verzorgers 
on het aantal kinderen uit eenzelfde gezin vari
eert het schoolgeld van ƒ 10 tot ƒ 2.50 ’s maands. 
In dezelfde gevallen en onder golijke voorwaar
den als bij de Hoogere Burgerscholen kunnen 
leerlingen kosteloos toegolaten worden. Voorts zijn 
voor gratis-lecrlingen, wier ouders buiten de 
plaatson van vestiging dor scholen wonen, beur
zon van / 40 ’s maands beschikbaar. Ook door 
particuliere instellingen, zooals b.v. do Billiton- 
Maatschuppij, worden jaarlijks eonigo lcorlingen 
in het genot van beurzon gestold.

Onder do 61 leerkrachten, dio eind 1915 
aan de beide scholen werkzaam waren, bovonden 
zich 12 ingenieurs, 24 bezitters van een akto voor 
middelbaar- on 3 van een voor lager onderwijs, 
zoomede 3 gewezen officieren, terwijl de overigen 
belast waren met hot practisch ondorricht, waar
voor geen wettelijko bevoegdheid veroischt is.

Het algomcono toezicht wordt uitgeoefend 
door den inspecteur van het Middelbaar Ondor- 
wijs, terwijl voorts voor iedere school een com- 
missio van toezicht is ingesteld, waarin o. m. 
hoofdingenieurs zitting hebben.

§ 13. Ambachtslcerfjana te Batavia. Do op
richting van dezen leergang in 1903, in de plaats 
gekomen van do in 1886 op initiatief van de 
logo „Do stor in het Oosten” in het leven ge- 
roopon ambachtsschool, behoorde tot do maat
regelen, door do Regeering genomen ter bestrij
ding van het pauperisme onder de Europeanen. 
Onbemiddelde jongelieden kunnen aan dezo 
instelling — do eenigc, dio tot voor kort voor 
niet-Europeanon in het geheel niet toegankelijk 

— opgeleid worden tot goede ambachtslie
den. Do cursus bestaat uit twee 3-jarige afdeo-

lingon, een voor metaal- on een voor houtbe
werking. Voor toelating is gcon voreischto volle
dig lager onderwijs te hebben genoten; voldoonde 
is het dat do candidaat het onderwijs van do 
5o klasso cencr Europcescho lagere, Holl. Chi- 
ncoscho of Holl. Inl. school met vrucht gevolgd 
heeft, mits dit op het tijdstip der aanmelding 
niet langer goledon is dan 4 maanden. Aan onver
mogende leerlingen kunnen studiebeurzen van ƒ40 
’s maands worden verleend. Eind 1917 bedroeg 
het aantal leerlingen 108, en waren aan don cursus 
behalvo het hoofd 7 leerkrachten werkzaam. Hot 
algemeen toezicht berust bij den Inspecteur van 
hot middelbaar onderwijs, terwdjl voorts een Com- 
missio van Toezicht is ingostcld.

§ 14. De Cultuurschool. In haar tegen woord igen 
vorm bestaat dezo te Soekaboemi gelegen inrich
ting, die opleiding geeft voor do lagere betrek
kingen bij don bosch- en landbouw, sedert 1912. 
In 1914 werd zij van Buitenzorg overgebracht 
naar het hooger gelegen Soekaboemi. De op
richting van de school ging gepaard met 
opheffing van de sinds 1903 to Buitenzorg be- 
staando opleidingscursussen voor tuin- en land
bouw, die in het leven waren goroepen met het 
doel om ter bestrijding van het pauperisme min
vermogende Europeanen in de gelegenheid te 
stellen zich te bekwamen voor den kleinen land
en tuinbouw. De cursussen waren dan ook hoofd- 
zakclijk op practischo vorming gericht. Zij be
antwoordden echter niet aan het doel. Een 
reorganisatie in 1907, waarbij do cursussen wer
den samengesmolten en de school tevens dienst
baar werd gemaakt aan de opleiding van per
soneel voor het boschwezen, bracht eenige er- 
betering. Do grooto bohoofte aan bedoeld per
soneel en do stijgendo vraag naar employés voor 
landolijko ondernemingen maakten in 1912 een 
algehoclo reorganisatio noodig, welke voor
namelijk erop gericht was do capaciteit der 
school te vergrooten, doch ook een verandering 
van liet leerplan meobracht. De opleiding aan 
do Cultuurschool is 3-jarig cn beantwoordt 
zooveel mogelijk aan do eischcn der practijk 
van den bosch- cn landbouw op Java. Het derde 
studiejaar is in twee afdeelingen, een bosch- 
bouwkundigo en eon landbouwkundige, ge
splitst. Aan do inrichting is een groot complex 
(25 H.A.) van gronden verbonden voor het 
practisch onderwijs. Voor toelating komen, zon
der ondorscheid van landaard, in aanmerking 
jongelieden, dio een Europecsche lagere school 
met vrucht geheel hebben doorloopen of langs 
anderen weg een gelijke mato van kennis en 
ontwikkeling hebben verworven. Voor abitu
riënten van do Hollandsch-Inlandsche scholon 
is een voorboroidendo afdeeling aan de school 
verbonden, waar zij geschikt gemaakt worden 
om het onderwijs in do boschbouwkundigo 
afdeeling te kunnen volgen. Het schoolgeld be
draagt naar gelang van gegoedheid dor ver
zorgers / 2.50 tot ƒ 5 voor hot eerste, en ƒ1.50 
tot / 3.50 voor elk volgond kind uit eenzelfde 
gezin. Zoo noodig geschiedt de toolating koste
loos, terwijl voor gratis-lcerlingon, wier verzor
gers elders woonachtig zijn, cn voor hen, dio 
zich verbinden tot indiensttreding bij hot Bosch
wezen, beurzen van ƒ 25 ’s maands beschikbaar 
zijn. Bij het begin van den cursus 1914/15 be
droeg hot aantal leerlingen 141 en waren bo
halvo hot hoofd 7 ondorwijzers aan de school

was
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gericht verzoek om inlichtingen omtrent do voor
uitzichten, welke zijn jongere broeder, indion hij 
dion in Nederland in de rechten liet studecron, 
bij de Indische rechterlijke macht zou hebbon. De 
overweging van dit verzoek bracht de Rcgeering 
tot de overtuiging, dat er geen goedo reden bestond 
om den toestand, dat Inlanders bij de rechtsple
ging over landgenooten geen functiën konden vor- 
vullen waarvoor juridische opleiding noodig is, 
langer te handhaven. Hier was integendeel juist 
een gebied, waarop het niet alleen mogelijk was, 
maar ook een daad van wijs beleid scheen, eer
volle ambten — ook die, welke tot dusver alleen 
door Ncderlandscho rechtsgeleerden bekleed 
werden, zooals do betrekkingen van voorzitter en 
ondervoorzitter van een landraad 
„aristoi” dor Inlandscho bevolking toegankelijk 
te maken .Bovendien mocht verwacht worden, 
dat een behoorlijk opgeleid Inlandsch jurist in 
menig opzicht, vooral door zijn meerdere konnis 
van taal, volk, verhoudingen en toestanden, voor 
do Inlandscho rochtspleging beter geschikt zou 
zijn dan zijn Nedorlandscho collega. Een bijko
mend voordeel van do opleiding van Inlandscho 
rechtskundigen was ton slotte, dat daardoor op 
betrokkelijk weinig kostbare wijzo voorzien zou 
kunnen worden in het steeds nijpender wordend 
gebrek aan rechterlijke ambtenaren. Do aan do 
Inlandsche rechtskundigen toegedachte vooruit
zichten werden helaas niet reeds vóór de opening 
der rechtsschool in een duidelijke regeling ncer- 
gologd, vermoedelijk wol do voornaamste reden 
waarom do bloei der school in do eersto jaron 
beneden de verwachting bleef. De betrekkingen, 
voor de Inl. rechtskundigen bij de landraden 
weggelegd, zijn die van ambtenaar ter beschikking, 
adjunct-griffier, griffier, lid, ondervoorzitter en 
voorzitter op bezoldigingen wisselende van ƒ 100 
tot ƒ 500 per maand.

De rechtsschool is verdeeld in twee afdcelingcn, 
oen voorbereidende en een rechtskundige, elko 
met een leergang van 3 jaren. Het voorbereidend 
onderwijs is het best te vergelijken met M. U. L. 
O. De eenigszins beperkte vooropleiding levert 
in den grond der zaak het voornaamste punt van 
ondorscheid op tusschcn het vakonderwijs aan 
do rechtsschool, dat dientongcvolgo een min of 
meer sehoolsch karakter moet blijven dragon, en 
het juridisch onderwijs, zooals dal aan do Nedor- 
landschc hoogoscholon gegeven wordt. Do aan 
do rechtsschool vorworkto leerstof zolvo is niot 
belangrijk minder uitgebreid dan hetgeen in 
Nederland voor het doctoraal examen in do 
rechten geëischt wordt; hot verschil betreft voor
namelijk do geschiedenis van verschillende in
stituten on do vergelijking met buitenlandscho 
wotgevingon. Het onderwijs houdt, voor zoover 
do vakkon zich daartoe leenen, zooveel mogelijk 
voeling met do praclijk. Het was o. a. tor bevor
dering van dit doel, dat in 1914 een opzettelijk 
onderzoek in gestold werd naar de prestaties dor 
gediplomeerden, destijds 7 in getal, in do betrek
kingen waarin zij workzaam waren. De uitkom
sten van dat onderzoek gaven ruimschoots reden 
tot vertrouwen in do toekomst dor school. Hot 
eindoxamon is openbaar en wordt afgenomon door 
een commissie, waarin, behalve de rechtskundige 
leeraren, o. a. eenigo leden der Europeescho rech

terlijk ambt voldoet, van dat ambt zal worden uit- torlijko macht zitting hebben, 
gesloten, omdat hij Inlander is”, nl. een door den 
toen maligen regent van

werkzaam. De onvorwacht groot-e toeloop van 
leerlingen, wier aantal thans reeds ver over de 
200 bedraagt, deed besluiten om in 1919 een 
tweede dergelijke school te Malang te openen. Bij 
voldoende deelneming zal daaraan een vierde leer
jaar verbonden worden, in het bijzonder bestemd 
voor hen, die zich wcnschen te bekwamen voor 
leider van kleine landbouwbedrijven.

De cultuurschool ressorteert onder het Depar
tement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
terwijl het toezicht berust bij een commissie, 
waarvan de chef van den dienst van het Bosch- 
wezen ambtshalve lid is, terwijl van de overige 
leden drie benoemd worden uit een gemeen
schappelijke voordracht van de besturen van 
het Ncdorlandsch-Indisch landbouwsyndicaat en 
het algemeen syndicaat van suikerfabrikanton.

B. Vakonderwijs, niet recht
streeks aansluitend bij het ge
woon lager onderwijs.

§ 15. Het middelbaar vakonderwijs — met 
welke uitdrukking het algemeen karakter van 
de thans te behandelon soorten van opleiding 
het best aangeduid schijnt — behoort mede tot 
die deelen van het onderwijsstelsel, die sedert 
het begin dezer eeuw en vooral in do laatste 
jaren een, in vergelijking mot vroegere periodes,

' belangrijke , uitbreiding en verbetering hebben 
ondergaan.^' Het is nog niet langer dan 15 ja- 

- ren geleden, dat op dit gebied — do kweek
scholen voor Inlandscho onderwijzers buiten 
beschouwing gelaten — niets anders bestond dan 
eenigo opleidingsscholen voor Inlandscho amb
tenaren en de „Dokter-djawa school”. In ge
noemd tijdvak verdubbelde het aantal ovenge
noemde opleidingsscholen, die bovendien aan
merkelijk verbeterd werden, on kwamen do cur
sussen voor handel en scheepvaart, de opleidings
school voor Inlandsche rechtskundigen, een tweede 
artsenschool,de middelbare landbouwschool on de 
Indische veeartsenschool tot stand. Zoover hot in

■

f

i

voor do

!

i

;

verband met den aard der opleiding mogelijk was, 
werden do genoemde inrichtingen voor alle land
aarden toegankelijk gesteld. Bij de vaststelling van 
aantal en capaciteit der vakscholen is altijd zorg
vuldig rekening gehouden mot de gebleken be- 
hoefte(vooral van ’sLands dienstjaan in bepaalde 
richtingen opgeleide werkkrachten. Men heeft vóór 
alles inzonderheid do Inlandsche maatschappij 
willen behoeden voor de aankweeking van „geleerd 
proletariaat”, oen klasse van lieden, die geen be
staan kunnen vinden, evenredig aan de door hen 
genoten opleiding, en dientengevolge vaak onte
vreden en zelfs gevaarlijke elementen worden. Mot 
uitzondering van de bestuursschool, die een van 
de andere vakscholen geheel afwijkend type ver
toont, verschaffen al deze inrichtingen tot dusver 
zelve het voorbereidend onder wijs, dat haar 
leerlingen — voor zoover zij het niet reeds elders 
genoten — in aansluiting bij het lager onderwijs 
op Nederlandschen grondslag noodig hebben om 
tot de vakstudie tccgelaton te kunnen worden.

§ 16. De opleidingsschool voor Inlandsche rechts
kundigen. Dein 1909 te Batavia o pgericlite rechts
school heeft denzelfdon oorsprong als de Konink
lijke verklaring van 1905 opgenomen in Bijbl. no. 
6395, „dat geen Inlander, die aan de wettel ij ke 
vereischten voor het bekleed en van eenig rech-
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i Aangezien do Inlandscho rechtskundigon 
Sérang tot de regeoring zooveel mogelijk werkzaam gesteld worden in do
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streek waaruit zij afkomstig zijn, on ton tijdo 
van do oprichting dor school Ln do Buitenbezit
tingen slechts op onkelo plaatsen rechtsgeleerden 
bij do Inlandschc rechtspraak werkzaam waren, 
word do school aanvankelijk alloon voor jongo- 
lieden van Java on Madoera opongcstold. In 
1915 kwam hierin verandoring en werden conigo 
leerlingen uit do Buitenbezittingen aangenomen, 
in verband waarmede do capaciteit dor school, 
eerst berekend op 72 leerlingen, uitbreiding on
derging. Voor toolating tot de eerste klasse der 
voorbereidende afdeeling is voreischt dat de 
candidaat een openbare Europeescho lagere 
school met vrucht doorloopen heeft. Zij, die 
ander ondorwijs genoten hebben, worden zoo 
noodig aan con toelatingsexamen onderworpen, 
wat altijd geschiedt met niet aan do voorberei
dende afdeeling opgeleide candidaton voor do 
rechtskundigo afdeeling. Bij de beslissing omtrent 
do toelating wordt mede gelet op hetgeen omtrent 
de karaktereigenschappen van den candidaat 
bekend is, terwijl ook zijn afkomst in aanmerking 
genomen wordt. Het is intusschen niet mogolijk 
gebleken het oorspronkelijk plan, alleen jonge
lieden van aanzienlijke geboorto toe te laten, 
streng uit te voeren. De leerlingen zijn gehuis
vest in een internaat, voor zoover zij niet inwo
nen bij een daarvoor geschikt geoordeelde Euro
peescho familie, wat in do practijk weinig of 
niet voorkomt. Tot hun vorming, ook buiten de 
lesuren, wordt door omgang met hun docenten 
veel bijgedragen. In 1917 telde do school 70 
leerlingen. Sedert hare oprichting slaagden 30 
leerlingen in het eindexamen. Naar gelang van do 
gegoedheid der ouders betalen interne leerlingen 
/ 25.— tot ƒ 50.— ’s maands, extorno ƒ 7.50 tot 
ƒ 10.— ’s maands kost- en schoolgeld. In bijzon
dere gevallen kan echter verlaging of zelfs vrij
stelling van kost-en schoolgeld toogestaan worden.

In do rechtskundigo afdeeling wordt les go- 
geven door 3 leeraren, doctoren in do rechtswe
tenschap, en een onderwijzer van de voorberei
dende afdeeling (voor Nederlandsch), terwijl het 
onderwijs in volksrecht en Maleisch opgedragen 
is aan deskundigen, die niet vast aan de inrichting 
verbonden zijn. Een der rechtskundigo leeraren 
is directeur, een andere adjunct-directour der 
school. In do voorbereidende afdeeling zijn, be
halve het hoofd dier afdeeling, 3 onderwijzors 
werkzaam. Het toezicht wordt uitgeoefend door 
een Commissie van Toezicht van 5 leden. Het 
deskundig toezicht op do voorbereidende afcee- 
ling berust bij den Inspecteur van het M. U. L. O.

§ 17. De Jieslauraschool. Deze school word 
in 1914 te Batavia opgericht met con twcoledig 
doel: a. opleiding voor de betrekking van hulp- 
gezaghebber bij het Binncnlandsch Bestuur; b. 
hoogero vorming van reeds in dienst zijndo In- 
landscho ambtenaren bij het Binncnlandsch 
Bestuur op Java en Madoera, inzondorhoid om 
hen voor hun taak in hoogero rangen vorder te 
bekwamon. Zoo noodig kunnen ook Inlandscho 
ambtenaren bij andero diensttakken tot do 
school toegelaten wordon.

Het onderwijs wordt voor beide catogorieën 
van leerlingen in con 2-jarigen leorgang gogevon 
on is zooveel mogolijk ingericht naar do bohoefton 
dor practijk. Hot onderwijs omvat voor de aan
staande hulpgozaghebbers zeven vakken, t. w. 
Maleiseb, Indisch staats- straf- en burgerlijk 
recht, burgerlijke- en waterbouwkunde, land- on

volkonkunde, en geschiedenis, gezondheidsleer en 
ziekenbohandcling.

Aan do Inlandscho ambtenaren wordt, zoo
veel mogolijk in den vorm van elkander afwisse
lende reoksen van voordrachten en practische 
oefeningen, onderricht gegeven in Nederlandsch, 
Engelscli, conigo ondcrdeelon van hot staats-, ad
ministratief- on strafrecht on van de staathuis
houdkunde, landbouwkundo, constructie van 
gebouwen en waterworken en aanleg van wegen, 
benevens gezondheidsleer en ziekenbehandeling.

Om voor opleiding tot hulpgezaghcbber in 
aanmerking te komen wordt vereischt het bezit 
van hor einddiploma eener H. B. S. met 5-jarigen 
cursus of van een getuigschrift, dat een onge
veer gelijke mate van kennis en ontwikkeling 
waarborgt. De aanwijzing van candidaat-gezag- 
hebbers — aldus is dc titel van hen, die tot den 
desbetreffendon cursus van de bcstuursschool 
toegelaten zijn — geschiedt in Nederland door 
den Minister van Koloniën, in Indië door den 
Gouverneur-Generaal, op voordracht van een 
commissie (z.g. schiftingscommissie), die, even
als zulks geschiedt voordo aanwijzing van candi- 
daat-ambtonaron voor den administratie ven 
dienst, een onderzoek instelt naar de algemeene 
ontwikkeling en persoonlijke hoedanigheden der 
adspiranten. De candidaat-gezagkebbers genieten* 
als zoodanig reeds een bezoldiging van / 150 
’s maands. Do aanwijzing van Inlandscho amb
tenaren voor de bestuursschool geschiedt door 
den directeur van Binnenlandsch Bestuur. Zij 
blijven in het gonot hunner activiteitsinkomsten, 
die, indien zo minder dan ƒ 200 ’s maands bedra
gen, door een toelage tot dab bedrag verhoogd 
worden. Een voor de school ingosielde Commissie 
van Toezicht verleent den studeorendon den 
steun en do voorlichting, welke zij, ook in mate
rieel opzicht behoeven en houdt voorts algemeen 
toozicht op hun studio en levenswijze. Een exa
men aan hot eind van den cursus wordt alleen 
afgonomen van de candidaat-gezagkebbers. Ten 
aanzion van do Inlandscho studeerondon wordt 
volstaan mot do periodieke indiening van een 
verslag aan don Dirocteur van Binnenlandsch 
Bestuur omtrent alles wat van invloed kan zijn 
op do beoordeoling van hun geschiktheid voor de 
hoogero rangon bij hot Binnenlandsch Bestuur. 
In 1916 word do school bezocht door 24 Inl. 
ambtenaren on26candidaat-gezaghcbbors. In hot 
in 1917 voor do eerste maal afgonomen examen 
voor hulpgozaghobber slaagden 12 van do 21 
candidaten.

Aan het hoofd dor school suaat een directeur, 
tot welk ambt bij voorkeur bonoemd wordt een 
mot do bestuurspraktijk vertrouwd persoon, die 
aan ruime ervaring tkoorotisclie kennis paart. 
Hot ovorigo porsonool bostaat uit een jurist voor 
hot ondorwijs in do rechtswetenschap on leeraren 
voor sommigo vakken, terwijl hot ondorwijs in 
andere vakken is opgedragen aan daartoe bo- 
voegdo personen, dio daarvoor een toelage go- 
nioten.

§ 18. Opleidingsscholen voor Inlandsche amb- 
tenaren. Het dool dezor scholen is zonen 
van Inlandscho hoofden en van andoro aanzien
lijke Inlanders op to leiden voor ambt olijke bo- 
trokkingen, in het bijzonder bij den bestuurs
dienst.

Java. In haar xiitgebroidston vorm worden de 
oploidingscholon, ton getale van 6, alleen aango.
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lendo gewesten op Sumalra, welke een grooto 
behoefte aan behoorlijk opgeleide Inl. ambtenaren 

hoofden in die gewesten aan het licht bracht, 
is besloten om te Fort de Koek een opleidingsschool 
volgens het Java-type op te richten. Inlanders uit 
do Buitenbezittingen kunnen intusschcn ook aan 
de scholen op Java een ambtenaarsoplciding ont
vangen.

Het leerprogram der eerste afdeeling bestaat 
uit: Nederlandsch, Maleisch, do landstaal 

(of talon), aardrijkskunde, geschiedenis van Ncd.- 
Indië, kennis der natuur, wiskunde en handteoke- 
nen. In do tweede afdeeling wordt het onderwijs 
in do vakken der eerste afdeeling, met uitzonde
ring van delnlandscko talen, voortgezet en verder 
les gegeven in do beginselen der rechtsweten
schap, staats- en administratief recht van Ned.- 
Indië, do beginselen der staathuishoudkunde in 
haar toepassing op Ned.-Indië, landmeten en 
waterpassen, lijn- en kaartteekenen en do begin
selen der landbouw- en landhu.shoudkundo. Aan 
de school te Makasser ontvangen do adspirant- 
ambtenaren onderwijs in Nederlandsch, Ma- 
loiscb, Boegineesch, Makassaarsch, aardrijkskun
de, geschiedenis, rekenkunde, kennis dor natuur, 
de beginselen der landbouwkunde, handleeko- 
nen, schoonschrijven en de beginselen dor land
meetkunde.

Alleen mannolijke Inlandsche leerlingen wor
den tot do scholen toegelaten. Aan den eisch 
„aanzienlijke afkomst”, kan in de practijk niet 
a;eeds de hand gehouden worden, wat grooten- 
deels toe te schrijven is aan het feit, dat andere 
studierichtingen betere vooruitzichten bieden, 
althans in de aanvangsbetrekkingen. De toe
lating, waarvoor geen examen geëischt wordt, 
geschiedt door den Directeur van Onderwijs en 
Eeredienst, op voordracht van do Hoofden van 
gewestelijk bestuur. Tot do school te Makasser 
worden leerlingen toegelaten op aanwijzing van 
den betrokken inspecteur van het Inlandsch 
onderwijs of ingevolge een examen. Kennis van 
het Nederlandsch is daartoe geen vereischto. 
Aan allo opleidingsscholen is een internaat ver
bonden. Schoolgeld (m. i. v. kostgeld) wordt 
geheven naarmate van do gegoed heid van do 
verzorgers. Het varieert van /10 tot /I ’smaands. 
Leerlingen van goeden aanleg, wier verzorgers 
minder dan /150 ’ raaands inkomen hebben, 
kunnen kosteloos onderwijs en huisvesting ge
nieten. Terwijl do scholen op Java ieder capaci
teit voor 140 leerlingen hebben, bedroeg het 
aantal op uit. 1917 te Sórang 127, to Bandoeng 
140, to Magëlang 140, to Madioen 130, te Blitar 
140 on to Probolinggo 134, dus samen 811. Aan 
do school to Makasser waren eind 1917 02 adspi- 
rantarnbtenaron in opleiding.

Aan elke dor scholen op Java zijn, behalve 
een leeraar in do rechtswetenschap 
verwanto vakken (doctor in do rechtswetenschap), 
6 Europeescho onderwijzers — van wie één direc
teur der school is —en 2 of 3 Inlandsche onder
wijzers werkzaam, do laatston speciaal voor In- 
landscho talen en hand toekenen. De formatio 
van het personeel to Makasser telt 1 Europeesch 
onderwijzer minder, terwijl er geen rechtskundig 
leeraar werkzaam is. Op de scholen wordt toe
zicht uitgeoefend door de inspectie van het In- 
landsch onderwijs en de Inlandsche schoolcom
missies.

§ 19. Scholen tot opleiding van Indische artsen.

troffen op Java, nl. to Sérang, Bandoeng, Magë- 
lang, Madioen, Blitar en Probolinggo. Elke van 
deze inrxcKtingeh heeft een eigen ressort, een 
groep van gewesten waaruit leerlingen worden 
toegelaten. Do scholen te Bandoeng, Magëlang

uit de in

en

; en Probolinggo zijn voortgekomen 
1879 en 1SS0 aldaar opgerichte „Hoofdenscho
len” en hebben eerst later — die te Magëlang in 
1893 — het karakter van inrichtingen voor vak
onderwijs gekregen. Sedert haar reorganisatie 
in 1908 bestaan zij, evenals do in 1910 to Sórang 
Madioen en Blitar geopende scholen, uit drie 
afdeelingen: do voorbereidende, de eerste en de 
tweede afdeeling, resp. 2, 3 en 2 jaarklassen 
tellende. De laagste klasse der voorbereidende 
afdeeling sluit aan bij de 5e klasse dor Euro- 
peesche lagere, on bij de 6e klasse der Hollandscli 
Inlandsche school. Het onderwijs in de eerste af
deeling, waarvan de laagste klasse — behoudens 
de vereisclite kennis van de landstaal — mede 
aansluit bij do 7o klasse dor Europeescho lagere 
school, draagt eenigszins hot karakter van 
M. U. L. O., met dien verstande dat het geen 
vreemde talen omvat. Het eigenlijk vakonder- 
richt begint in de tweede afdeeling, waar o. a. 
eenvoudig rechtskundig onderwijs gegevon wordt. 
Bij de onderwijs-reorganisatie van 1914, die 
aansluiting bracht tusschon de Hollandsch-In- 
landsche en de M. U. L. O.-scholen, bestond do 
verwachting, dat de voorbereidende on de eerste 
afdeeling der opleidingscholen op den duur zou
den kunnen vervallen en dat aan nadere propao- 
deuse vooradspirant-Inlandscho ambtenaren, die 
het einddiploma der M. U. L. O.-school bezitten, 
geen behoefte zou bestaan .Inmiddels is evenwel 
een hervorming van do opleiding van Inlandsche 
ambtenaren aan do orde gekomen, dio nog niet 
in zoodanig stadium verkeert, dat omtrent do 
toekomstige inrichting van de onderhavige studio 
iets met zekerheid kan gezegd worden. Dc gedi
plomeerden der opleidingsscholen zijn dadelijk 
benoembaar tot candidaat-Inlandsch ambtenaar 
op een bezoldiging van ƒ 50 ’ maands. In die 
hoedanigheid worden zij eerst belast met de 
vervulling van lagere bestuursfuncties, zooals 
schrijver van de regenten (mantri-kaboepatèn) 
en de districts- en onderdistrictshoofden, waarna 
de eigenlijke bestuursbetrekkingeD, to beginnen 
met dio van onderdistrictshoofd (assistont-wë- 
d&na) voor hen openstaan.

Buitenbezittingen. De instellingen tot opleiding 
van Inlandsche ambtenaren in de Buitenbezit-
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tingen staan niet op even hoog peil als die op 
Java. Bij § 10 is reeds melding gemaakt van do 
onlangs in een M. U. L. O.-school veranderde 
„Tondanosche Hoofdenschool”, dio in 1879 
werd opgericht, nadat een vroeger ter plaatse 
bestaan hebbende gelijksoortige school in 1872 
was opgeheven. Bepaalde vakopleiding ontvan
gen de aanstaande Inlandsche ambtenaren aan de 
M. U. L. O.-school te Tondano niet. Voorts be
staat sinds 1910 te Makasser een opleidingsschool 
voor Inlandsche ambtenaren, gecombineerd met 
een kweekschool voor Inlandsche onderwijzers 
(zie hierover ook §42), terwijl eindelijk sedert 1908 
aan de kweekschool te Fort do Koek jaarlijks 
eenige voor ambtelijke functies bestemde Atjèh- 
scho jongelieden in opleiding zijn genomen. Als 
een gevolg van de onderzoekingen van het lid 
van den Raad van Indië Licfrincknaar den druk 
van de belastingen en hcerendiensten in verschil-
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do boido mcdisclio scholen, do school tot 
Indischo artsen (S. T. O. V. I.

digen in Indië, zoowel voor den burgerlijken 
geneeskundigen dienst van het Gouvernement, 
als voor particuliere landbouw- en nijverhoids- 
ondernemingen. Do oprichting van een tweedo 
artsenschool bood tovons gelegenheid om uit
voering to govon aan het lang gekoesterd voor
nomen om de studio voor Inlandsch arts ook 
voor do andcro bovolkings-grocpcn (Europeanen 
en Chineezen) on voor vrouwen open te stollen 
en ook leerlingen zonder dienstverband toe te 
laten. Zoolang toch de S.T.O.V.I.A. de eonige 
opleid in gsinrichting voor artseri vormde, kon 
aan do verwezenlijking van dit desideratum 
niet gedacht worden, omdat de capaciteit dor 
school ten volle in beslag genomen werd door de 
opleiding van geneeskundigen voor den Gouver
nementsdienst. Do vooruitzichten van de In- 
landscho artsen in Gouvernementsdienst zijn 
een aanvangsbozoldiging van ƒ150 ’s rnaands 
opklimmende met periodieke verhoogingen tot 
ƒ 450 ’s rnaands na 25 jaar dienst.

Het onderwijs in de voorbereidende afdeeling 
omvat uitsluitend vakken van meer uitgebreid 
lager onderwijs, waarbij inzonderheid aan Ne- 
derlandsch en wiskunde oen groote plaats is in- 
goruimd. In de zesjarige geneeskundige afdeeling 
worden onderwezen: Ncderlandsch, Duitsch (be
stemd om naar de voorbereidende afdeeling te 
worden overgebracht), wiskunde, schei- en na
tuurkunde, plant- en dierkunde, en verder uit
sluitend medische vakken. Het militair hospi
taal to Weltevreden leverde tot dusver in hoofd
zaak het klinisch materiaal voor het onderwijs 
aan de S.T.O.V.I.A. en gaf tevens de noodige 
gelegenheid voor de practische oefening van de 
leerlingen. Hierin zal verandering komen zoo- 
dra hot nieuwe in aanbouw zijnd Inlandsch 
ziekenhuis in gebruik kan worden gestold. De 
school zal dan in eon aan die inrichting verbon
den nieuw gebouw worden ondergebracht.

Voor toelating tot de voorbereidende afdee
ling komen in aanmerking jongelieden zonder 
onderschoid van landaard of sekse, dio do 6de 
of 7do klasse eenor Europeesche lagere school 
hebben doorloopen, door het schoolhoofd ge
schikt geacht worden voor verdere studie en 
geslaagd zijn in hot toelatingsexamen, dat over 
do vakken Ncderlandsch en rekenen loopt. De 
eischon van dit toelatingsexamen zijn zoo hoog 
gestold, dat in hoofdzaak alleon jongeliedon, die 
do hoogste (7do) klasso coner Europeesche lagere 
school mot vrucht hebben doorloopen, kana 
van slagen bobben. Do candidaton moeten voorts 
don leeftijd van 12 jaar bobben bereikt on mo- 
gon niet oudor dan 16 zijn .Ook tot do genees
kundige afdeeling is toelating door hot afleggen 
van een examen mogelijk voor hen, dio do 
voorberoidendo afdeeling niet gevolgd hobben. 
Van dit examen zijn vrijgostold candidaton, die 
de derdo klasso eener koogoro burgerschool mot 
succes hebbon doorloopen. Do lcoftijdsgronzon 
voor rcclitstreekscho toelating tot do genees
kundige afdeeling liggen tusschon het 16do en 
21ste jaar. Eon internaat is alleen aan de school 
to Batavia ver bondon. Leerlingen, die zich ver
binden na volbrachte studio het Land ged urendo 
ten minste 10 jaar, of bij langere opleiding dan 
9 jaar evenveel langer, te dienon, genieten be
halve kosteloos onderwijs on leormiddolen, vrije 
huisvesting in het internaat (te Soerabaja, 
do loorlingen zelf voor huisvosting mooton zor-

Van
oploiding van 
A.) to Batavia on do Ncdorlandsch-Indischo 
artsenschool (N. I. A. S.) to Soorabaja, bostaat 
do laatste eerst sinds 1913. Do S. T. O. V. I. A. 
heeft zich ontwikkeld uit do „Doktor-Djawa- 
school”, dio in 1851 met 13 lcorlingon geopend 
werd en waarvan het oorspronkelijk dool was 
goede vaccinatours te vormon. Al spoedig word 
gostreefd naar eon moor wetenschappelijke op
leiding, dio cvonwel weinig resultaten opleverde, 
daar het niet mogelijk was in don 2-, later 3-ja- 
rigen cursus, met het Maleisch als voertaal, don 
lcorlingon meer dan oppervlakkige on spoedig 
vergeten dictatengeleerdheid bij te brengen. Do 
mcesto „dokters-djawa” werden dan ook vacci
nateur. In 1875 kwam een reorganisatio tot stand, 
welke aan do school oon voorbereidende afdee
ling toevoegde, waaraan gedurende 2, zoo noodig 
3 jaren, o. a. Nederlandsch onderwezen werd, 
en de vakstudie op 5 jaren bracht. Doordat in 
latore jaron alleen leerlingen worden aangeno
men, dio Europcesch lager onderwijs hadden ge
noten en dus beter voorbereid waren, kon de 
voorbereidende afdeeling in 1890 tot twee jaren 
worden ingekrompen Een belangrijke reorga
nisatie dor school, waarbij haar wetenschappelijk 
peil aanmorkelijk werd verhoogd, greep plaats in 
1900/’02, tegelijk mot eon vergrooting van de 
capaciteit door do opvoering van het maximum
aantal leerlingen van 100 tot 200. Do voorberei
dende afdeeling werd wederom op drie jaar ge
bracht, een toelatingsexamen ingevoerd, dat 
alleen voor leerlingen, afkomstig van Europeeoche 
lagere scholen, toegankelijk werd gesteld, en de 
studio aan de eigenlijke vakafdeeling tot 6 jaren 
verlengd. In verband hiermede werd do naam der 
school veranderd in „school tot opleiding van 
Inlandsch© artsen”. Do opvooring van hot ondor- 
wijspoil door dezo reorganisatie maakte hot mo- 
golijk aan do bezitters van het cind-diploma der 
school belangrijko faciliteiton te verleonen voorde 
arts-studio aan de Nederlandsche universitoiten. 
Krachtens een in 1904 in do Artsen-wet aange
brachte wijziging geeft dat diploma rechtstreeks 
toegang tot hot theoretisch arts-examen, zoodat 
do Inlandscho artsen van het oersto on tweede 
natuurkundig examen zijn vrijgesteld. Van dezo 
gelegenheid om don Nederlandschon arts-titel te 
verworven wordt door Inlandscho artsen druk
gebruik gemaakt. In don laatson tijd is tot eon 
nieuwe verlenging van den studietijd besloten^ 
aangezien bij de steeds hoogoro eischon, dio aan 
het onderwijs gestold worden, do voorbereidende 
opleiding van drie jaar onvoldoende bleok om 
daarop dadolijk het eigenlijko vakonderwijs to 
doen aansluiten. Eon speciale propaedouso van 
één jaar tusschon do voorbereidende afdeoling 
on do geneeskundige afdeoling bleek daarom 
noodig, zoodat do totale studietijd thans 10 jaar 
bedraagt, waarvan do eerste jaren ( do voorbe
reidende afdeoling) eigenlijk tot het middelbaar 
onderwijs of M. U. L. O. gorekond kunnen wor
den. Do vervanging van deze voorbereidende af- 
dooling door do gowono M. U. L. O.-scholon, 
zoodra dezo daartoo geschikt zullen zijn, ligt in 
do bedoeling. Mot het oog daarop draagt de aan 
do nieuwe artsenschool tó Soerabaja verbondon 
voorbereidende afdeoling eon Lijdelijk karakter.

Deze school dankt haar oprichting in do eerste 
plaats

waar
de stijgende behoefto aan goneeskun-aan
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6cliool is driejarig en sluit o.a. aan bij bot M. U. 
L. O. In afwachting van eon voldoende aflo- 
vering van candidaten door de M. U. L. 0.- 
scholen, zooals die in 1914 zijn georganiseord, 
is aan do school een voorborcidendo cursus ver
bonden, die aansluit bij de 7de klasse der Euro- 
peescho lagere scholen en tevens dient voor toe- 

leerlingen tot do hierna te bespreken

gen, een maandelijkscho toelage) en bovendien 
toelagen van ƒ 15.— tot ƒ 20.— ’s maands voor 
voeding en kleeding. Bij verbreking van hot 
dienstverband anders dan wegens ziels- of 
lichaamsgebreken is een bedrag van / 5300 — 
aan het Gouvernement verschuldigd. Van leer
lingen zonder dienstverband kan een schoolgeld 
van ƒ 10.— ’s maands geheven worden. Geduren
de de geheele opleiding heeft een voortdurende 
strenge selectie van de leerlingen plaats. Leer- 
lingon, dio gebrek aan aanleg toonen on voor 
bevordering niet geschikt worden geacht, wor
den van de school verwijderd. Do duur dor 
opleiding mag aan de voorbereidende afdeeling 
vier jaren niet overschrijden en in de beide af- 
deelingcn te zarnen 12 jaar niet te boven gaan. 
De S.T. O. V.I.A. wordt hoofd zakelijk door dienst
ver band leerlingen bezocht. Onder de 176 leerlin
gen (wo. 2 Europeanen) gedurende den^cursus 
1915—1916 waren slechts vier (w.o. twee meisjes) 
zonder acte van verband. De N. I. A. S. telde 
in het derde jaar van haar bestaan 59 leerlingen 
(16 Europeanen, 29 Inlanders en 14 Chineezen), 
w.o. 5 meisjes. Do leerlingen, dio in het eind
examen geslaagd zijn, ontvangen een diploma als 
Indisch arts, hetwelk hun de bevoegdheid ver
leent tot het uitoefenen van de genees-, heel- en 
verloskundige practijk in geheel Nederlandsck- 
Indië. In de jaren 1901 tot en met 1916 werd dat 
diploma in het geheel aan 149 personen uitgereikt.

Aan het hoofd der artsen-school staat een 
Directeur, die bijgestaan wordt door een leeraar- 
onderdirecteur en een verderen staf van leeraren, 
onderwijzers en assistenten. Tot voor kort w'erd 
voor het geven van onderwijs in de medische 
vakken aan de S. T. O. V. I. A. hoofdzakelijk 
gebruikt gemaakt van de diensten van de aan 
het Militair hospitaal verbonden officieren van 
gezondheid. Daar deze geneesheeren in verband 
met hun andere bezigheden niet al hun tijd en 
werkkracht aan de school konden besteden, was 
deze regeling niet in het belang van het onder
wijs, zoodat besloten werd geleidelijk vaste me
dische leeraren hunne plaatsen te doen innemen

Het oppertoezicht op de school, die onder 
het Departement van Onderwijs en Eeredienst 
ressorteert, berusi. bij den Chef van don burger
lijken geneeskundigen dienst. In het bestuur der 
school doet de Directeur zich bij de bohandeling 
van belangrijke aangelegenheden voorlichten 
door een Raad van Bestuur, samengesteld uit do 
leeraren der school en den hoofdonderwijzer der 
voorbereidende afdeeling. Het toezicht op deze 
afdeeling wordt door den Inspecteur van het 
M. U. L. O. uitgeoefend.

§ 20. De Middelbare Landbouwschool. Deze te 
Buitenzorg gevestigde inrichting dagteekent 
vaiT'1'913, m welk jaar de aldaar in 1903 opgo- 
richte Landbouwschool van eenvoudiger type 
opgeheven werd. Naast haar algemcene bestem
ming als vakschool voor do vorming van land
en boschbouwkundigen, heeft de Middelbare 
Landbouwschool in het bijzonder tot doel do 
opleiding van Inlandsche jongelieden voor drio 
verschillende betrekkingen in ’s Lands dienst, 
n.1. die van (adspirant-) Inlandsch landbouw- 
Jeeraar, '(leerling-) Inlandsch ambtenaar bij het 
Volkscred iet wezen en (leerling-) adjunct-hout- 
vester bij het Bosch wezen, waaraan bezoldigin
gen verbonden zijn van / 75 tot / 250 ’s maands.

De vakstudie aan de Middelbare Landbouw-

;;

voer van 
veeartsonschool.

Het leerplan omvat een aantal op land- en 
boschbouw betrekking hebbende vakken. Verder 
worden de leerlingen geregeld geoefend in do 
praktijk van den landbouw, waarbij met do 
gekozen studierichting rekening gehouden wordt.

Hoewel ook voor Europeanen en Vreemdo 
Oosterlingen toegankelijk, wordt do school tot 
dusver alleen door Inlandsche jongelieden be
zocht. Eind 1916 bedroeg hun aantal 38, terwijl 
in de medio 1914 met één klasse begonnen voor
bereidende afdeeling 58 leerlingen geplaatst 
waren. Do tijdelijko voorbereidende cursus en 
de M. U. L. O.-school zijn niet de eenige wegen 
om tot de Middelbare Landbouwschool toogo- 
laten te worden. Zonder oxamen worden ook

H
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aangenomen zij, die de tweede afdeeling eener 
opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren 
met vrucht doorloopen hebben en zij, die in het 
bezit zijn van hot einddiploma eener kweek
school van Inlandsche onderwijzers, waar het 
Nederlandsch voertaal is, van het eind-diploma 
eener H. B. S. met 3-jarigen cursus of van het 
bewijs van overgang naar do 4de klasse eener 
5-jarige H. B. S.; eindelijk hebben ook toegang 
zij, dio blijken aan gelijksoortige eischen van 
ontwikkeling te voldoen'. Een internaat is aan 
de school niet verbonden. De leerlingen staan 
intusschcn ook buiten do school onder het toe
zicht van Directeur en leeraren. De voor ’s Lands 
dienst bestemdo leerlingen genieten toelagen 
van ƒ 35 tot ƒ 45 per maand voor levensonder
houd. Zij verbinden zich na volbrachte studio 
het Land minstens 5 jaar te dienen. Van de 
leerlingen, die niet onder dienstverband staan, 
wordt een schoolgeld geheven van / 5 tot / 10 
’s maands. Onvermogonden kunnen hiervan wor
den vrijgesteld.

Terwijl de leiding der Middelbare Landbouw
school, die onder het Departement van Land
bouw, Nijverheid en Handel ressorteort, is op
gedragen aan een Directeur (voormalig afdoo- 
lings-chef van dat Departement), bestaat hot 
onderwijzend personeel verder uit 5 vaste Euro- 
pcoscho leeraren, een Inlandsch landbouwleeraar 
en een wisselend aantal leeraren voor bijzondere 
vakkon.

§ 21. De Nederlandsch-Indische Veeartsen- 
school. Deze eveneens te Buitenzorg gevestigde 
school is voortgekomen uit een in J907 aldaar 
ingesteldon cursus voor de opleiding van In- 
landscho veeartsen. Sedert haar reorganisatie in 
1914 is de school ook voor andere landaarden 
opengesteld on leidt zij op tot Indisch veearts. 
Daarmede ging een verhooging van het onder- 
wijspeil gepaard. Do gediplomeerden zijn be
noembaar tot adjunct-Gouvernements-veearts op 
een bezoldiging van / 100.— ’s maands met 
4 driejaarlijksche verhoogingen van / 25.— 
’smaands. De studie, waarbij de vorming voor 
de practijk op don voorgrond staat, duurt vier 
jaar. Voor toelating gelden dezelfde eischen als 
voor do middelbare landbouwschool. Het tlieo-

v
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retisck onderwijs omvat, behalve do algemecno 
vakken wis- natuur- en scheikunde, plant- en 
dierkunde, natuurlijke historio on Duitsch, een 
groot aantal (22) speciaal-vetorinairo on aan
verwante vakken. Daarnaast wordt practisch 
onderwijs gegeven, ten behoeve waarvan aan do 
school zijn verbonden een consultatiovo kliniek, 
een stawonnaire kliniek en een ambulatoiro kli
niek voor de behandeling en verpleging van zioko 
dieren.

Do bepalingen omtrent do leerlingen zijn in 
hoofd zaak gelijk aan die voor de middelbar© 
landbouwschool. Ook hier kunnen dienstver
band-leorlingen worden aangenomen, die een 
studietoelage van / 35.— tot ƒ 50.— s’ maands 
ontvangen, waarvoor zij zich moeten verbinden 
na volbrachte studio het Land gedurende 5 
jaar als adjunct-Gouvcrnements-veearts te die
nen. Deze leerlingen zijn vrijgesteld van school
geld; do overigen betalen een schoolgeld van 
/ 5.— tot / 10.— ’s maands, behalve bij onver
mogen. Do school werd in 1916 bezocht door 
26 leerlingen.

Onder het oppertoezicht van den directeur 
van Landbouw, berust de leiding van de school 
bij een directeur, welke functie opgedragen is 
aan den directeur van het Vceartsenijkundig 
Instituut. Het verdere personeel bestaat uit 
drie leeraren, een assistent-leeraar, een opzichtor 
en verdere ondergeschikte beambten

§ 22. Inrichtingen voor handelsonderwijs. Bij do 
behandeling vande Prins-Hendrikschool en van de 
Koningin Wilhelminaschool (§12) werd reeds mel
ding gemaakt van de vroeger aan laatstgenoemde 
en sedert 1911 aan eerstgenoemde instelling ver
bonden handelsschool. Bovendien bestaat sinds 
1914 te Soerabaja een handelscursus, dio — 
overeenkomstig de resultaten van een onder
zoek naar de behoefte aan handelsonderwijs te 
dier plaatse — op eenvoudiger voet ingericht 
is dan de Bataviasche school en waarvan het 
doel voornamelijk bestaat in het bijbrengen van 
eonigo vakkennis aan reeds op handolskantoron 
o. d. werkzame jongelieden. De handolsschool 
te Batavia telt 2 klassen en is een gewone dag
school, terwijl op den leergang te Soerabaja, 
dio drie jaarklasson telt, alleen ’s avonds, go- 
durendo 8 uren ’s weeks in elke klasse, les ge
geven wordt. Een eigenaardig verschijnsel is, 
dat de Bataviasche school in betrekkolijk ge
ringe mate aan haar eigenlijke bestemming be
antwoordt. Van do 21 jongelieden, die in do ja- 
ron 1912—1914 het einddiploma behaalden, 
kregen voor zoovor bekend slechts 9 een botrek- 
king in don handel. Voor bezittors van hot eind
diploma staan trouwens vorschillondo andere 
wegen open. Bij den dienst dor in- en uitvoor
rechten b.v. kunnen zij af dadelijk aangosteld 
worden als adspirant-verificateur, terwijl zij o.a. 
ook in aanmerking kunnen komon voor aanwij
zing als candidaat-Indisch ambtenaar on voor 
opleiding bij den postoursus te Leidon.

Voor toelating tot de eerste klasse van beide 
inrichtingen komon, zonder onderscheid van 
landaard of sekse, in aanmerking zij, die in hot 
bezit zijn van een einddiploraa-H. B. S. met 
3-jarigen cursus of M. ü. L. O.-school (mot 
Eransch), dan wel van een bewijs vau overgang 
naar do 4do klasse eenor 5-jarige H. B. S. Het 
aantal leerlingen te Batavia steeg van eind 
1906 tot eind 1917 met eenige schommelingen van

3 tot 53. Onder dit laatste aantal bevonden 
zich 8 Inlanders on 12 Chineezen. Do cursus to 
Soerabaja telde op laatst gemeld tijdstip 21 leer
lingen.

Het onderwijs aan do handelsschool to Bata
via wordt grootendcels gegeven door dezelfde 
leeraren, die aan de 3-jarige H. B. S. werkzaam 
zijn, terwijl zij ook onder hetzelfde toezicht staat. 
Aan den cursus te Soerabaja wordt, behalve door 
leeraren der H. B. S., les gegeven door eenige 
in den handel werkzame personen. Behoudens 
het algemeen toezicht van den Inspecteur van 
het middelbaar onderwijs, staat de cursus onder 
contrólo van een Commissie van Toezicht. Het 
eindexamen van deze inrichtingen voor handels
onderwijs is ook voor exLranei toegankelijk.

§ 23. Cursus voor de Zeevaartkunde. Een 
in de 18e eeuw bestaande school voor het 
zeewezen to Semarang. ...werd in 1812 opge
heven. Daarna werd, gezwegen van een enkele 
jaren bestaan hebbende militaire school voor 
land- on zeemacht (opgehoven 1826), aan het 
zeevaartkundig onderwijs niets meer gedaan, tot 
dat in 1909 aan de Koningin Wilhelminaschoo 
een cursus voor de zeevaartkunde werd opgo- 
richt, welke sedert 1911 deel uitmaakt van do 
Prins Hendrikschool. Do toelatingseischen zijn 
dezelfde als voor do handelsschool, met dien 
verstande dat de candidaat voor wiskunde vol
doende cijfers moet behaald hebben. De duur 
der zeevaartkundige opleiding, vroeger drie jaren 
bedragende, word in 1913 verkort tot 2 jaren, 
waarvan het eerste bostemd is voor practische 
vorming. Do leerlingen worden daartoe geplaatst 
aan boord van stoomschepen der Gouver- 
montsmarino of, indion zij een minstens drie
jarig dienstverband bij de Koninklijke Pakct- 
vaartmaatschappij willen aangaan, op booten 
van deze maatschappij. Na afloop vaD het twoe
de (theoretische) studiejaar kan het examen 
voor 3don stuurman bij de grooto stoomvaart 
afgolegd worden, waarvan hot diploma gelijk
waardig is met hot in Nederland behaalde. 
Mocht indertijd mot recht de verwachting ge
koesterd worden dat de gelegenheid om zee
vaartkundig onderwijs te ontvangen door veel 
jongelieden, vooral onder de blijvend in Indië 
gevestigde Europeanen, met beide handen zou 
wordon aangegrepen als middel om zich in dit 
eilandenrijk met zijn talrijke stoomvaartver- 
bindingon een loononden werkkring te verschaf
fen, do werkelijkheid heeft tot dusver anders ge
leerd en feitolijk leidt do cursus een kwijnend be
staan. Het grootste aantal leorlingon werd in 
1910 boreikt mot 13, wolk gotal in 1917 tot 3 
was vormindord. In zos jaren tijds worden 15 
stuurlieden door dozon cursus afgoleverd.

IV Inlandsch lager onderwijs.
§ 24. Van bepaalde zorg der Ilegecring voor hot 

Inlandsch lagor onderwijs — waaronder thans te 
verstaan is allo lagor onderwijs met do landstaal of 
het Maleisch als voertaal — is oigonlijk eerst in do 
tweede holft der vorigo eouw sprako en dan nog 
op uiterst bescheiden voet. Ook op dit gebied 
had do O. I. Compagnie, voornamelijk mot kor- 
stoningsdooloindon voor oogen, eonigo werkzaam- 

van do vruchton daar-heid getoond, maar wat
bij hot bogin dor 19de oouw was ovorgoble- 

von mag geen naam hebben. Een bevel van 
I Daondels tot oprichtiitg van sckolon voor de

van
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breiding van het aantal dior scholen die onder
deel van het educatie vraagstuk tot oplossing to 
brengen, getuigdo dan ook meer van een warm 
hart voor do goede zaak dan van een koel hoofd. 
Eon convoudigo becijforing is immors voldoend© 
om aan te toonon dat langs dien weg het hoofd
doel: liet aantal analfabeten in Indië binnen do 
kleinst mogelijke grenzen to brengen, in afzion- 
baren tijd zelfs niet benaderd zou kunnen wor
den. Do jaarlijksche exploitatiekosten (dus 
excl. bouwkosten) van do 2c klasse scholen kun
nen ongeveer op ƒ 12,50 por leerling gesteld wor
den. Alleen voor Java en Madoera, waar het 
aantal Inlandscho kinderen van schoolgaanden 
leeftijd ruw geraamd kan worden op 15 % van 
30 millioen zielen of 4x/a millioen, zou dus alge- 
meeno onderwijsvoorziening door middel van 
2e klasse scholen den Lande op ongeveer 
ƒ 56.000.000.— per jaar komen to staan, waarbij 
dan nog niet cens rekening is gehouden met do 
bouwkosten, de uitgaven voor opleiding van 
onderwijzors, inspectie enz. *) Het is dus 
duidelijk, dat omgezion moest worden naar 
een andoren vorm van elomentair Inlandsch 
onderwijs, waardoor do schatkist belangrijk 
minder bezwaard zou worden dan door de 2o 
klasse scholen met haar tamelijk sterke bezet
ting van betrekkelijk hoog bezoldigd personeel. 
Aan dion oisch beantwoordt volkomen do in 
1907, onder hot bewind van den Gouverneur- 
Generaal Van Heutsz, tot stand gekomen orga
nisatie van het Inlandsch volksonderwijs, in 
dien tijd „desa-” of „gemeenteonderwijs” ge
naamd. Het hoofd beginsel van dit instituut is 
dat de volksscholen, waaraan allereenvoudigst 
onderwijs gegeven wordt on welker inrichting 
zich ook ovorigens heeft aan to passen bij do 
dagclijkscho behoefte en levensopvattingen der 
bevolking, voorden opgericht en groolendeels (ook 
door de heffing van een matig schoolgeld) bekostigd 
door de plaatselijke gemeenschappen. Do Rcgoo- 
ring verleent financioelen steun, dio voorname
lijk dient om do beginmöeilijkheden to helpen 
overwinnon of in onvermijdelijke to korten to 
voorzien en daarom zoo weinig moge!ijk een blij
vend karakter mag dragen. Een belangrijk en 
geheel in do lijn der decentralisatie liggend voor
deel van do organisatio is het nauwo verband, 
dat zij tusschon school en plaatse!ijko gemeen
schap gelegd hoeft. Bij de oprichting van scholen 
mag dan ook geen dwang worden uitgooofond, 
dio do medewerking en belangstelling dor be
volking is gevaar zou brengen.

Do volksscholen zijn vaak het object geweost 
van critiek, die bepaaldelijk slecht to spreken 
was over do hoedanigheid van het onderwijs en 
het gehalto dor leerkrachten. Terwijl do gegrond
heid van dozo critiek tot op zekere hoogte kan 
worden orkond, moet daaraan dadelijk toego- 
voegd worden, dat ontijdige en onoordeelkundig© 
verbetering do zaak der volksopvoeding hope
loos zou bedorven. Indien, om hot voornaamste 
punt te noemen, al to zeer gehoor word gegeven

*) Eon becijfering van den directeur 
onderwijs in do Volksraad zitting van 21 Juni 

van f 156V2 millioen 
per jaar voor do bedrijfskosten van een volle
dige organisatio op den grondslag van de 2o 
klasse scholen, zonder nog rekening te houden 
mot den bevolkingsaanwas.

Inlanders bleef onuitgevoerd en ook na het her
stel van het Nederlandsch gezag goschieddo er 
lange jaren weinig of niets. Kon merkend voor 
de houding der Rcgeering ten opzichte van do 
onderwijsbolangen der Inlandscho bevolking in 
dio tijden is eon afwijzende beschikking van den 
Gouverneur- Generaal Do Eerens op aanvragen 
van don Resident van Banjoomas en den Assis- 
tent-Resident van Krawang om rosp. / 30 en 
ƒ 20 ’s maands voor bezoldiging van Inlandscho 
onderwijzers! Het eerste zichtbare teeken van 
besef, dat hot Gouvernement op dit gebied niet 
werkeloos kon blijven, was eon post van / 25.000 
’s jaars op do begrooting van 1S48 tot oprich
ting van scholen voor do Javanen, voornamelijk 
nog tor opleiding van ambtenaren. In 1851 werd 
te Socrakarta een kweekschool voor Inlandsche 
onderwijzors 'gesticht, terwijl in 1866 do tweede 
te Bandoeng tot stand kwam, later door andere, 
oolï in de Buitenbezittingen, gevolgd. Van dio 
jaren dateert do oprichting van do eerste open
bare Inlandscho lagere scholen, waarmede een 
begin van uitvooring gegeven word aan art. 128 
van hot Regeeringsreglemont van 1854 (verg. 
§ 1). Ka een periode van geleidelijke uitbreiding 
van het aantal scholen, waartoe vooral de in
stelling van het Onderwijsdepartoment in 1867 
bijdroeg, kwam men in de tachtiger jaren tot 
het inzicht, dat do zaak te grootscheeps was 
opgezet. Terwijl dit inzicht in de eerste plaats 
de inrichting en het aantal der kweekscholen 
betrof, rezen ook tegen de wijze, waarop het 
Inlandsch lager onderwijs georganiseerd was, 
bezwaren. Het leerplan werd ongeschikt geacht 
voor een eenvoudige volksschool on werkte, naar 
men meende, baantjesjagerij in de hand. Boven
dien was het onderwijs te mechanisch, to weinig 
ontwikkelend. Het zijn deze inzichten, die in 
1893 geleid hebben tot de reeds in § 7 vermelde 
splitsing der Inlandsche lagere scholen in twee 
klassen. De scholen der 1ste klasse (de latere 
Hollandsch-Inlandsche scholen) waren bestemd 
voor kinderen van aanzienlijken en gegoeden, 
de 2de klasse school zou de eigenlijke volks
school worden. Dat ook bij dezen opzet der zaak 
in de richting van algemeen volksonderwijs 
weinig kon bereikt worden, werd in do algo- 
meene inleiding reeds aangestipt. Het Inlandsch 
lager onderwijs stelt aan do overheidszorg ci- 
schen van geheel anderen aard dan do overige 
onderdeden van het onderwijsstelsel. Terwijl 
de tot dusver behandelde instellingen van meer 
of minder op westersche ontwikkeling gericht 
onderwijs bestemd zijn te voorzien in do behoefte 
van beperkte groepen van onderdanen en het 
nog onvervuld gebleven deel der regeeringstaak 
op dit gebied althans o verziehtol ijk is, kan het 
einddoel der verzorging van het Inlandsch lager 
onderwijs niet bereikt worden geacht, zoolang 
het niet overal tot de groote massa der bevolking 
is doorgedrongen. Het groote probleem, hoe in 
Indië met zijn ruim 40 millioen bewoners in do 
richting van algemceno volksopvoeding tastbare 
resultaten te verkrijgen zonder aan do schatkist 
onvervulbare eischen to stellen, moest wel als 
onoplosbaar beschouwd worden, zoolang voor 
het gros der bevolking geen ander openbaar lager 
onderwijs beschikbaar was dan dat van de In- 
landsche scholen der 2e klasse. De groote aan
drang, in het begin dezer eeuw van verschillende 
zijden uitgeoelond om door voortdurende uit-
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intredend© puberteit niet vreemd is. Een ongovoor 
10 jarcn later gehouden nieuw ondorzook wees 

belangrijko kentering in do ouderwctsche op
vattingen aan on stellig heoft do arbeid van wijlen 
do bckonde Radèn Adjeng Kartini er veol toe 
bijgedragen om hot besef to doen doordringen, 
dat alles wat gedaan wordt tot geestelijke en 
maatschappelijke verheffing van do Inlandscbo 
samenleving half werk blijft, zoolang do Inland- 
sche vrouw buiten hot algomeone ontwikkelings
proces gohoudon wordt. De behoefte aan In- 
landsche meisjesscholen is dan ook boven allen 
twijfel vorhovon, hoewel coëducatie ook van In- 
landsche kinderen geen onbekond verschijnsel 
is (van do loerlingen der Inlandsche 2de klasse 
scholon en volksscholen waron eind 1916 respec
tievelijk ongoveor 9.8 % on 9 % meisjes). Waar 
inmiddols reeds van particuliere (ook Inlandsche) 
zijde het initiatief genomen was tot oprichting 
van Inlandscbo meisjesscholen, moende de Re- 
geering in 1913 zich vooralsnog te moeten be
palen tot aanmoediging on ondersteuning van 
dit heilzaam streven (zie § 65) en met de oprich
ting van Gouvernementsscholen te moeten wach
ten tot do practijlc zou hebben aangegeven wat 
als norm voor schoolstichting on leerplan zou 
moeten dienen (mem. van toel. begr. 1914). 
Dat tijdstip is thans aangebroken. Met het oog 
daarop zijn in 1918 een kweekschool en twee nor
maalscholen voor de opleiding van Inl. onderwij
zeressen voor de te openen openbare Inl. meisjes
scholen opgericht, terwijl in 1919 nog 2 normaal
scholen in het leven zullen worden geroepen. De 
Inl. meisjesscholen zullen in 3 soorten worden 
opgericht, t.w. 1°. scholen met het Nederlandsch 
als voortaal (Holl.-Inl. meisjesscholen), 2°. met een 
inheemscho taal als voertaal en Nederlandsch als 
leervak en 3°. scholen waar alleen Inl. talen bij 
het onderwijs worden gebezigd. De Inl. onder
wijzeressen voor de eerst bedoelde scholen zullen 
door de kweekschool worden geleverd, die voor de 
andere scholen door de normaalscholen, aan som
migen waarvan met het oog daarop ook het 
Nederlandsch als leervak zal worden ondenvezen.

§ 26. Inlandsche scholen der 2e klasse. De be
naming „scholon der 2do klasse” is gevolgd in 
overeenstemming met de op dit punt nog onge
wijzigde wetgeving, hoewel de onderscheiding lus- 
schen Inlandscbo scholen der 1ste en der 2de 
klasso door de hervorming der eerste tot Hol- 
landsch-Inlandscho scholon haar grondslag verlo- 
ron hooft. Hot geschetst ontwikkelingsproces van 
het elementair Inlandsch onderwijs heeft aan do 
Inlandsche 2do klasse school op do meesto plaat- 
son een andoro rol in hot onderwijsstelsel toebe
deeld, dan zij oorspronkelijk vervulde. Terwijl zij 
in do grooto contra van handol en nijverheid nog 
ovcnals to voron te boschouwen is als de normale 
inrichting van lager onderwijs voor het gros der 
Inlandsche bevolking heoft zij „ten platten lande” 
als zoodanig moeten plaats maken voor de volks
school om zolvo meor een centraal karakter ‘aan 
to nemen als „standaardschool” te midden van 
con kring van volksscholen. Hot verband tusschen 
beide scholon is tweeledig: abituriënten van de 
volksschool vinden in de standaardschool golo- 
gonhoid tot het voortgozet onderwijs, waaraan zij 
behoefte hobbon (zij kunnen in don regol in do 
3do klasso plaats nemon), terwijl do 2do klasso 
school do aangewezen inrichting is tot eerste op- 
loiding van aanstaando volksonderwijzers. De

aan het in beginsel zekor niet to betwisten idoaal 
van zeer dogclijko opleiding van do volksondor- 
wijzors, zou men terstond komen to staan 
billijke en onafwijsbare hoogoro looneischon, die 
do kosten van het volksonderwijs dermato 
den opjagen, dat do landsmiddclon en dio der 
plaatselijko gemeenschappen niet opgewasson 
zouden zijn tegen de uitbroiding, die niet achtor- 
wego mag en kan blijven. Zooals do zaak thans 
is opgezet, kost het volksonderwijs aan do schat
kist (excl. do uitgaven voor inspectio en wat 
daarmede verband houdt) nog geen / 3.— per 
leerling en per jaar on mon kan dus inderdaad bij 
vergelijking met do hierboven medegedeelde cij
fers omtrent de 2de klasse scholen, in do tegen
woordige organisatie de basis zien van een zonder 
ónmogelijke financieole offers to bewerkstelligen 
algemeene volksopvoeding, waarvan als minste 
resultaat op den duur uitroeiing van het analfa
betisme als algemeen verschijnsel verwacht mag 
worden. Men meto den toestand van het volks
onderwijs in een land, waar deze reuzentaak pas 
ter hand genomen is. vooral niet af naar dien in 
liet Europa van dezen tijd, doch zoeko liever 
een object van vergelijking in de dorpsschool 
van het type, dat het begin der vorige eeuw daar 
te zien gaf. Wie dat doet, zal er gemakkelijk in 
kunnen berusten, dat hoedanigheid on hooveel
heid bij de Indische volksscholen in den corston 
tijd in zekeren zin aan elkaar vijandig© elemen
ten zijn en dat, zoo ergens, op dit gebied lo mioux 
1’unnemi du bion is. Voorloopig moet het hoofd
streven zijn, dat overal scholen worden opgo- 
richt waar de omstandigheden hot mogelijk ma
ken. Verbetering van het gehalte zal in do ver- 
eischto mate gaandeweg vanzelf komen, naar
mate de behoefte daaraan onder de belangheb
benden zelf meer tot uitdrukking komt en de 
economische vooruitgang der bevolking, waar
toe ook het eenvoudige volksonderwijs van thans 
een factor van beteekenis is, dio vorbetering fi
nancieel 'mogclijlc maakt. Overigons is mon ook 
nu roods voorldurond op verbetering van het 
volksonderwijs uit, wat o.a. blijkt uit de plannen 
tot doeltreffende opleiding van goeroo’s desa (zie 
§ 27). Een zeer goede maatregel is voor;s geweest 
do aanstelling van talrijke Inlandscbo schoolop
zieners, gekozen uit do bekwaamste en best 
onderlegde ondorwijzers aan Hollandsch-Inland- 
sclic en Jnlandsclio 2de klasse scholen. Het kleine

eenvoor

zou-

aantal (^ 40) scholen aan de zorgen van iedoron 
schoolopziener toevertrouwd, maakt het mogelijk, 
dat do volksonderwijzers onder voortdurondo 
goede leiding werkzaam zijn, wat vooral op don 
duur tot. aanmorkolijke vorbotcring van hot on
derwijs moot leiden. Dat do organisatio van het 
volksonderwijs do 2do klasso scholon geonszins 
verdrongen heoft, al hobbon zij ook een gohoel 
andere plaats in liet goheclo schoolstelsel gekregen, 
zal hieronder bij de afzondorlijko bospreking van 
dio scholen blijken.

§ 25.- Meisjes Ondenvijs. Een ondorworp, waar
aan bier nog enkele woordon gewijd moeten wor 
den, is liet onderwijs voor Inlandscho moisjos. 
Een in 1900 ingesteldo uitvoerige enquête bracht 

liet licht, dat niet alleen in het algemeen aan 
afzonderlijke scholen voor do Inlandsche vrou
welijke jeugd geon behoefte werd gevoeld, maar 
invoeri

aan

ng van schoolopvoeding van Inlandscho 
meisjes in den regel zolfs zou afstuiten op do in do 
adat wortelondo vooroordoclen, waaraan do vroeg
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grootcre plaatsen hebben natuurlijk meer dan 
één school, Batavia bv. 9.

Hot leerplan dor 2dc klasse scholen is min of 
meer rekbaar. Afgoschciden nog van den invloed 
van het aantal klassen (4 of 5) op den omvang 
van het onderwijs, is er een vrij belangrijk ver
schil tusschcn do scholen, waar het Soendaasch, 
Javaansch of Madoereesch- en die waar hot 
(Riouw) Maloisch als voertaal gebruikt wordt. 
Het laatste geschiedt ook in streken, waar do 
landstaal niet of slechts gedeeltelijk voor het 
onderwijs bruikbaar is. Op eerstgenoemde scho
len wordt, behalve in de landstaal, ook in het 
Maleisch onderwijs gegeven. Bij het onderwijs 
in die talen worden, naar gelang van do behoefte, 
de eigon of de Latijnsclie karakters of beide ge
leerd. Voorts vindt men op de leerplannen do 
vier hoofdregels van het rekenen, ook met ge
wone en tiendeelige breuken, zoomede opper
vlakte en inhoudsmaten, teekenen, aardrijks
kunde en (voornamelijk op de 5-klassige scholen) 
natuurkennis, w. o. eenvoudige behandeling van 
het menschelijk lichaam.

Voor do toelating gelden, behoudens leeftijds
grenzen (7—17 jaar) en de noodige beperkingen 
tot afwering van ziekten, geen bijzondere ver- 
eischten; met name is geen schifting voorgeschre
ven van kinderen, die voor de 2e klasse scholen 
en voor de volksschool in aanmerking komen. 
Op do 2e klasse scholen, die den bloei van nabu
rige volksscholen in gevaar zouden kunnen bren
gen, kan evenwel een eonigszins verhoogd school
geld geheven worden. Abituriënten van de volks
scholen betalen echter ook op die scholen vol
gens het gewone tarief, hetwelk, naar gelang van 
den welstand der ouders, bedraagt van /0.50 
tot ƒ 0.10 voor een kind, / 0.75 tot /0.15 voor 
twee kinderen en f 0.10 tot ƒ0.05 voor elk verder 
kind uit eenzelfde gezin, alles per maand. Kin
deren van onvermogerden kunnen kosteloos 
wordon toegelaten. Het aantal leerlingen der 2o 
klasse scholen bedroeg eind 1910 203.384.

Het hoofd der school, dat don titel van onder
wijzer draagt, wordt bijgestaan door hulponder
wijzers en kweekelingen. Naar gelang het aantal 
leerlingen meer dan 25, meer dan GO of mi er dan 
100 bedraagt, zijn aan de school, met inbegrip 
van het hoofd, 2, 3 of 4 leerkrachten werkzaam, 
terwijl voor elk 50-tal leerlingen meer, nog een 
leerkracht aangesteld wordt. Do onderwijzers on 
hulponderwijzers zijn voor een deel aan een Gou- 
vernements- of daarmede gelijkgestelde particu
liere kweekschool of normaalschool opgeleid. Be
zitters van hof einddiploma van een dezer scho
len zijn — voor zoover niet bonoodigd voor do 
Holl. Inl. scholen —bestemd om als hoofden der 
grootero 2e klasso scholen op te treden. De niet 
aldus opgelcido onderwijzers en hulponderwijzers 
hebben voldaan aan het Inlandsch hulponderwij
zers-examen, waarmede het einddiploma van 
sommige particuliere kweekscholen gelijkgesteld 
is. Tot kweekeling zijn benoembaar zij, die met 
gunstigon uitslag het zgn. kweekelingsexamen o 
het toelatingsexamen tot een kweekschool heb
ben afgelegd (zie verder Afdeeling VI).

Het schooltoezicht is op ongeveer dezelfde 
wijze geregeld als ten opzichte van de Euro- 
peesche lagere scholen. Terwijl het plaatsclijk 
schooltoezicht uitgeoefend wordt door Inland- 
sche schoolcommissiën, voorgezeten door do 
hoofden van gewestelijk bestuur, die buiten do

cerstgemelde zijde van deze verhouding treedt nog 
duidelijker aan het licht bij een kort geleden in 
het loven geroepen nieuw type van 2de klasse 
scholen, de zoogenaamde „ Vervolg.scholen", enkel 
bestaande uit de hoogste 2 klassen en naar bene
den aansluitende bij de 3-klassigc volksschool. 
Deze scholen, die dus inzonderheid bestemd zijn 
voor hen, die na beëindiging van den leergang 
aan de volksschool, door het daar genoten onder
wijs niet voldaan blijken, worden opgenekt in 
streken waar in verband met den aard der be
volking (kleine landbouwers, visschcrs e. d.) aan 
do zooveel duurdere volledige 2de klasse school 
geen uitgesproken behoefte bestaat.

De volledige 2de klasse school telt 4 of 5 klas
sen. (De reglementair ook bestaande 3-klassigo 
school komt in werkelijkheid op Java bijna niet 
meer voor.) Naar de 5-klassigo school, die op 
verschillende plaatsen in de Buitenbezittingen 
reeds langer vertegenwoordigd was, bestaat te
genwoordig vooral op grootero plaatsen op Java 
en Madoera levendige vraag, waaraan geleidelijk 
wordt voldaan. Het onderwijs aan de 2de klasse 
school wordt, wat omvang en strekking aangaat, 
bepaald door zijn hoofdbestemming als middel 
tot elementaire volksopvoeding en is dus in 
hoofdzaak tevens eindonderwijs. Niettemin staat 
een aantal inrichtingen van landbouw- en am- 
bachtsondcrwijs uitsluitend of mede open voor 
abituriënten der 2de klasso scholen, terwijl dezen 
tevens in aanmerking kunnen komen voor toe
lating tot verschillende inrichtingen voor op
leiding van leerkrachten bij het Inlandsch on
derwijs. Ook kunnen zij (in den regel alleen na 
eenige practische oefening in de school) zich 
onderwerpen aan een examen, waarvan het di
ploma benoembaar maakt tot kweekeling bij 
dat onderwijs.

De hoofden der 2de klassen scholen zijn tevens 
beheerders van volksbibliotheken, die aan de 
scholen verbonden zijn, niet alleen ten dienste van 
de leerlingen, maar ook om het Inlandsche lezend 
publiek van goede lectuur te voorzien. De hoofd - 
leiding berust bij de te Batavia zetelende Com
missie voor de Volkslectuur.

Vóór de reorganisatie van 1893 waren er in 
geheel Indië 504 Inlandsche lagere scholen. Het 
aantal 2de klasse scholen bedroeg in 1900, 1905 
en 1910 resp. 756, 938 en 953. In 1906 werd be
sloten het aantal dezer scholen op Java en Madoe
ra belangrijk uit te breiden. Door allerlei tegen
vallers bij den bouw der scholen on de verkrijging 
van leerkrachten ondervond do uitvoering van 
dit plan, dat in 1908 nog eenige beperking onder
ging in verband met de opkomst van het insti
tuut der desa-scholen, aanvankelijk ernstige ver
traging, zoodat eerst na 1910 van een eenigszins 
belangrijke toeneming van het aantal 2de klasse 
scholen gesproken kan worden. In 1914 is opnieuw 
besloten tot een belangrijke en systematische uit
breiding, waarbij als beginsel geldt, dat elk onder- 
district, tenzij daaraan geen behoefte mocht be
staan, in het bezit van althans één 2de klasse 
school moet zijn. Voordo Vorstenlanden, waarde 
administratieve indeeling geen bruikbaren'maat
staf oplcvert, wordt gerekend op één school per 
25000 inwoners. Over eenige jaren zal zoodoende 
liet aantal scholen (volledige of vervolgscholen) 
op Java en Madoera omstreeks 1700 bedragen. 
[Eind 1917
1481 (991 op Java en Madoera)]. Verscheidene
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go westelijke hoofd plaatsen door de hoofdon 
van plaatselijk bestuur vertegenwoordigd wor- 
don, berust het algemeen toezicht bij de inspectie 
van het Inlandsch onderwijs, samengesteld uit 
ambtenaren, dio gewoonlijk uit do directeuren 
dor opleidingsscholen voor Inlandsche ambtena- 
ron en kweekscholen voor Inlandsche onderwij
zers gekozen worden.

Do dienst van hot schooltoezicht wordt thans 
uitgeoefend door 10 inspecteurs, verdeeld over 
even zooveel inspecticafdcclingen en bijgestaan 
door een gelijk aantal adjunct-inspecteurs en 
(voorloopig) 10 Inlandsche schoolopzieners. In 
de toekomst is een belangrijke uitbreiding van 
het afontal dezer schoolopzieners te verwachten.

§ 27. Volksscholen. Aan hetgeen in de in- 
eiding (§ 24) van dit hoofdstuk reeds om
trent do volksscholen werd medegedeeld be
hoeft nog maar weinig toegevoegd te worden. 
Overeenkomstig het beginsel, dat het volks
onderwijs zoo eenvoudig mogelijk moet worden 
gehouden, bestaan de scholen uit slechts 3 klas
sen. Is er niet meer dan één leerkracht aan de 
school verbonden, dan wordt het zgn. stelsel van 
schoolsplitsing toegepast, d. w. z. ’s morgens 
van 7V2 tot 10 uur wordt aan de eersto klasse 
en van 101/2 tot 1 aan do tweedo en derdo klasse 
(afwisselend mondeling en schriftclijk) los ge
geven.

De schoolgebouwen en het meubilair worden 
door de bevolking zelvo vervaardigd, waartoe 
kosteloos hout uit ’s Lands bosschea verstrekt 
wordt. Nadat in 1907 do eerste volksscholen 
ton getale van 122 op Java en Madoera waren 
opgericht, steeg dit aantal snel tot 4185 opeind 
1917. Bovendien bestonden in do Buitenbezit
tingen 915 scholen. Een aanzienlijke versnelling 
van hot tempo van uitbreiding ligt in do be
doeling. Tc dien einde zal, waar zulks met het 
oog op den welvaartstocstand van do desa’s noo- 
dig mocht zijn, een grooter aandeel in de kosten 
ten laste van de algemeene middelen genomen 
worden. Het streven is hot aantal scholen zoo 
snel mogelijk op te voeren tot 30000. Het aantal 
leerlingen bedroeg eind 1917 op alle scholon 
354.789.

Onderwijs wordt gegeven in lezen en schrijven 
van de landstaal met eigen en Latijnscho karak
ters on in rekenen met heole getallen tot 1000 
en met tiendecligo breuken tot 2 decimalen, ter
wijl voorts aan de leerlingen op elementaire wijze 
dr- dagelijks voor hen waarneembare feiten en 
verschijnselen in do natuur worden verklaard 
(booka akal).

Aan do meesio scholen is 1 goeroe werkzaam, 
gewoonlijk opeen inkomen van / 15.— ’s raaands. 
Er zijn ook onderwijzers, dio in plaats van trak
tement in geld do opbrengst van apanagegron- 
don ontvangen. Op enkele grootore scholen wordt 
de onderwijzer bijgestaan door een hulpkraeht, 
gewoonlijk bezoldigd mot ƒ 10.— ’s maands. 
De onderwijzers worden gewoonlijk gerecru- 
teerd uit do abituriënten dor 2o klasse scholen, 
dio een voorbereidenden cursus van eon jaar 
gevolgd hebben bij het hoofd van zulk een school. 
Onder diens toezicht zijn do aanslaando volks
onderwijzers practisch werkzaam in do laagste 
klassen, terwijl zij voorts cenigo uren ’s weeks 
onderwijs ontvangen in do behandeling van do 
op do volksscholon in gebruik zijnde leerboekjes. 
Do herhaalde klachten over do gebrekkige wijze

van opleiding der volksonderwijzers hebben in- 
tusschcn aanleiding gegeven tot hot nomen van 
een proef mot do oprichting van speciale 
leergangen, bestaando uit twee jaarklassen, in 
elke waarvan G candidaten in opleiding kunnen 
worden genomen. Dezo leergangen zijn ver
bonden aan daarvoor in aanmerking komende 
2e klasse scholen, welko als leerschool voor do 
candidaat-ondcrwyzers kunnen worden benut. 
Het hoofd der school en een der daarbij geplaatste 
onderwijzers zijn met de opleiding belast.

Voornamelijk in verband met de voorshands 
nog onmisbare medewerking van de bestuurs
ambtenaren bij de oprichting en exploitatie 
der volksscholen berustte de algemeene leiding 
van het volksonderwijs tot voorkort bjj den direc
teur van Binnenlandsch Bestuur, bijgestaan door 
een inspectour, met eonige adjunct-inspccteurs, 
die in voortdurend contact stonden met het on- 
derwijs-departement. Thans is de geheole leiding 
van het volksonderwijs naar dit departement over
gebracht, in verband waarmede de inspecteur en 
zijn adjuncten als adviseur en adjunct-adviseurs 
aan den directeur van Onderwijs en Eeredienst 
zijn toegevoegd. Het eigenlijke schooltoezicht is 
opgedragen aan Inl. hoofdopzienors en Inlandsche 
schoolopzieners of — in streken waar het aantal 
scholen nog gering is — hoofden van naastbij 
liggende 2e klasse scholen. Do goheolo formatie 
der inspectie, wolke zich steeds uitbreidt naar ge
lang er meer scholen komen, en bestemd is om ge
leidelijk met do algemeene inspectie van het Inl. 
lager onderwijs te worden samcngesmolten, be
staat op het oogenblik uit 1 adviseur, 5 adjunct- 
adviseurs, o hoofdopzieners en 121 opzieners.

V. Inlandsch Landbouw-en Ambachtsonderwijs.
§ 28. Do daad werkelijke bemoeienis van de Re- 

geering mot hot lager landbouw- en ambachtson
derwijs voorde Inlandsche bevolkingdateort eerst 
van de laatste jaren. Tevoren bestonden alleen op 
eenige weinige plaatsen (vooral in de Buitenbezit
tingen) schooltjes door de Zending in het leven 
geroepen, waar eenvoudig handwerks- of am- 
backcsondcrwijs word gegoven aan de leerlingon 
der zendingscholen, terwijl de belangstelling der 
Rcgeering voor dezen tak van onderwijs zich uit
sluitend bepaalde tot het verlcenen van matigo 
subsidies. Een boscheiden poging om de beoefening 
van het handwerk onder de Javaansche bevolking 
te bevorderen werd in 1904 op initiatief van don 
toenmaligen regent van Ngawi gedaan met de op
richting bij wijze van proof van eenige huisvlijt- 
seholcn in dat regentschap, waarvan de meeste 
korten tijd later wedor moesten worden opgo- 
hoven, omdat zij niet aan hot doel bleken te be
antwoorden. Do eenig overgebleven school te 
Ngawi lieoft, na in 1907 eenigszins te zijn ge
reorganiseerd, gcruimon tijd eon kwijnend be
staan goleid en is eerst zeer onlangs opgoheven. 
Een in 1905/’06 op last van do Regeoring door 
don controlour J. E. Jaspor ingcsteld onderzoek 
naar do bohoefto van do Inlandsche bevolking 
aan ruimer en betor opleiding in tochnische rich
ting, tooiulo aan, dat bij dio bevolking geon bo- 
paaldo drang naar ontwikkeling in industrieelen 
zin bestond, maar dat Inlandors van eenige 
ontwikkeling bij behoorlijko voorbereiding tot 

goede ambachtslieden zoudon kunnen 
don gevormd en dan tot een bijna onbeperkt 
aantal eon goed bestaan koudon vinden op de

wor-zeer
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Do loerlingcn zijn grootondccls afkomstig van 
2© klasse scholen, soms ook van dcsa-scholou 
in den omtrek. Aan 5 scholen (w.o. do twee 
Qouvornemontsscholen), is een internaat vor- 
bondon, do overigo zijn ex'ern. Do leerlingen, die 
de school met vrucht hebben doorloopon, vin- 
den, voor zoover zij zich niet aan den practischen 
landbouw gaan wijden, gomakkelijk plaatsing 
als onderwijzer van dcsa-scholcn of als mandoer 
op cultuurondernemingen.

De geheele leiding van het landbouwonderwijs 
berust, onder het toezicht van den inspecteur 
van het Inlandsche landbouwonderwijs, bij do 
Europeescholandbouwkundige ambtenaren (land
bouwkundigen) in de verschillende gewesten. 
Voor hot plaatselijk toezicht zijn commissies in- 
gosteld, bestaando uit Europeesche on Inland- 
sche bestuursambtenaren en belangstellende par
ticulieren, onder welke laatsten een of meer voor
uitstrevende Inlandsche landbouwers.

§ 31. jLandbouwcursussen aan dcsascholen. 
In don allerlaatsten tijd is men begonnen een 
proef te nemen met het geven van zeer elemen
tair onderwijs in do allereerste beginselen van 
don landbouw aan leerlingen van de hoogste 
klasse der desa-scholen. Het hiermedo beoogde 
doel is om bij de leerlingen, door hot leoron van 
enkele elementaire begrippon van plantkunde on 
wat zeer eenvoudige practijk, belangstelling in en 
liefde voor den landbouw optewekken. Als leer
krachten treden oud-leerlingen vandezooeven be
sproken landbouwscholen op. Waar nog geen be
voegde personen kunnen worden gevonden, wordt 
het onderwijs gegoven door aan de middelbare 
landbouwschool opgeleide adspirant-Inlandscho 
landbouwleeraren. Do aanvankelijke resultaten 
zijn niet gunstig, hoofdzakelijk tengevolge van het 
lage ontwikkelingspeil der leerlingen.

§ 32. Cursussen voor volwassenen. Op ver
schillende plaatsen worden door de landbouw
kundige ambtenaren van het departomont van 
Landbouw, Nijverheid en Handel cursussen in 
den landbouw voor volwassenen, landbouwers 
en andere personen, gegeven on voordrachten, 
lezingen on besprekingen gehouden. Zoo bestaan 
cursussen in theccultuur op drio plaatsen in 
do Prcanger-Regentschappen, een cursus in do 
beginselen van landbouw-oconomio in Djokja- 
karta en twee cursussen in Atjóh voor volks- 
schoolonderwijzers.

§ 33. A m b a c h U o n d o r w ij 8. Do in 
§ 28 besproken beslissing ton aanzion van do 
bevordering van het ambachtsondorwijs voor 
de Inlandsche bevolking leidde tot do oprich
ting in 1909/’10 van de ambachtsscholen te 
Batavia, Semarangen Soerabaja.*) Do bedoeling 
zat daarbij voor, dat deze scholen de leerlingen 
zouden hebben klaar te maken voor een am
bacht, hetzij dit zelfstandig dan wel in een grooto 
Europeescho industrieele inrichting zou worden 
uitgooefend. Mon beoogde dus de vorming van 
geschoolde werklieden. Do verdere uitbreiding 
van het ambachtsondorwijs stelde de Regeoring 
zich zoo voor, dat van deze ambachtsscholen 
als centra, ambulante kleinere schooltjes zouden 
uitgaan, waar door de gediplomeerde leerlingen 
der grootere scholen onder het toezicht van Eu-

door Europeanen gedreven industrieele onderne
mingen. Waar dus de bevordering van het am- 
bachtsonderwijs oen niet geringe categorie van 
Inlanders tot een hooger sociaal en economisch 
niveau kon brengen, besloot de Regcering als 
onderdeel van do bij do begrooting voor 1907 
aangenomen verstrekkendo plannen tot uitbrei- 
diog en hervorming van hot Inlandsoh onderwijs, 
ook het ambachtsonderwijs voor do Inlandsche 
bevolking krachtiger ter hand te nemen en daar
toe een drietal ambachtsscholen op- te richten, 
waarover 
gebied van
wijs werd in 1911 gedaan onder do krachtige 
leiding van het departement van Landbouw', 
Nijverheid en Handel, zoodat dus ook deze tak 
van onderwijs nog in een beginstadium verkeert.

§ 29. Landbouwondcr w ij s. (Vergelijk 
ook het art. LANDBOUW DER INLANDSCHE 
BEVOLKING). Bij de beschouwing van hec lager 
Inlandsch landbouwonderwijs, zooalsdat thans op 
verschillende scholen en cursussen gegeven wordt, 
dient in het oog te worden gehouden, dat bij de 
voorziening in do behoefte aan dit onderwijs tot 
dusver nog geen vast systeem kon worden gevolgd. 
Waar dit onderwijs in de eerste plaats heeft aan te 
sluiten aan het ontwikkelingspeil van de be
volking en bij do locale en oogenblikkelijke be
hoeften van de streek, waar het gegeven wordt, 
zou eenvormigheid, hetzij in den aard van het 
onderwijs, hetzij in de op- en inrichting van de 
scholen, niet wel mogelijk zijn en afgescheiden 
daarvan vooralsnog geen aanbeveling kunnen 
verdienen.

Naar gelang van hun aard en bestemming 
kunnen de verschillende bestaando onderwijs
instellingen onderscheiden worden in: a. eigen
lijke landbouwscholen, 6. eenvoudige landbouw- 
cursussen aan desascholen on c. cursussen voor 
volwassenen.

§ 30. Landbouwscholen. De eerste landbouw
school werd in 1912 te Soreang in do Prcanger 
Regentschappen opgericht en spoedig door an
dere gevolgd, zoow’el op Java en Madoera, als op 
de Buitenbezittingen. Naar den opzet en het 
beheer zijn deze scholen te onderscheiden in 
scholen, die geheel door het Gouvernement be
kostigd worden en scholen, die hoofdzakelijk 
door bijdragen van de belanghebbende bevolking 
in stand wordeD gehouden, terwijl de Regoering 
alleen steun verleent bij de oprichting en do 
onderwijskracht kosteloos beschikbaar stelt. 
Daarnevens bestaan scholen, die voor rekening 
van Inlandsche zelf besturen (Soerakarta en Atjèh) 
en andere Inlandsche rechtsgemeenschappen (de 
marga in Palembang bijv.) zijn opgericht. Het 
aantal scholen bedroeg eind 1916 20 (w.o. de 
twee Gouvomementssckolon te Wonosobo on 
Poerworëdjo).

Het leerplan wordt voor alle scholen vooraf 
door den directeur van Landbouw, Nijverheid 
en Handel goedgekeurd. Het onderwijs is voor
namelijk op de practijk gericht. Aan clko school 
is daartoe een schooltuin verbonden, waar de 
leerlingen, bij voorkeur in de vroege morgen
uren, allerlei werkzaamheden verrichten. In den 
schooltuin wordt in de eerste plaats een in de 
betrokken streek op den voorgrond tredende 
cultuur beoefend. Aan sommige scholen is ook 
een vers apel verbonden om de leerlingen in de 
behandeling en verzorging van het vee te oefenen.

H

hieronder meer. De eerste stap op het 
het Inlandsch lager land bouwonder-i:i
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: *) Nieuwe dergelijke scholen zijn of zullen 
worden opgericht te Djokjakarta, Tasikmalaja, 
Kediri en Makasser.
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ropeesche directouron dier inrichtingen do 
worvon kennis langzamorhaiul in steeds rui mor 
kring onder do omwonende bevolking zou wor
den vorsproid.

Onderwijs wordt gogevon in timmoron, metso- 
lon, smeden, kotolmakon, wagenmalcen, hoof- 
sinedon, bankwerkon, machinalo metaalbewer
king, moubolmakon, rotanboworking, vorven 
koper- en blikslaan. Do leorlingen worden in 
twee groopon verdoold: voor houtbewerking en 
voor ijzorbowerking. Do cursus duurt drio jaar. 
Voertaal bij hot onderwijs is hot Maleisch.

Toegelaten kunnen worden jongelieden van 
13-17 jarigen leeftijd, die een 2o klasso school 
met vrucht liobbon doorloopon. Zij bctalon school
geld, waarvan echter voor minvermogenden 
vrijstelling kan worden verleend. Aan oen bo- 
perkt aantal leorlingen worden toelagen voor 
levensonderhoud verstrekt. Hot maximum aan
tal leerlingen voor elke school is voorloopig vast
gesteld op 200. Eind 1916 tolden do scholen 
te Batavia, Semarang on Socrabaja onderschei
denlijk 189, 107 on 75 leerlingen. Do scholen 
worden behoord door oen directeur (Europeaan), 
terwijl het overigo onderwijzend personeel be
staat uit een Europcesch chef der werkplaatsen 
on Inlandscho ambachtsonderwijzers. Voor elke 
school is een commissie van toezicht ingesteld, 
bestaande uit zeven leden, deels ambtonaren en 
deels particulieren, die in betrekking staan tot 
groote industrieelo ondernemingen.

De cersto ondervinding met do ambachts
scholen opgedaan was niet bijzonder gunstig. 
Al spoedig moest worden geconstateerd, dat hot 
aantal leerlingen, dat zich voor toelating aan
meldde, terugliep, hetgeen verband hield met do 
omstandigheid dat do leorlingon zich aanvanke
lijk mindor juiste voorstellingen omtrent hun 
toekomst hadden gemaakt. Hot bleek, dat hot 
onderwijs niet do personen boreikto, dio men 
eigenlijk op het oog had, maar anderen, dio zich 
voor oen opleiding tot werkman te hoog achten. 
Verbetering van het Inlandscho ambacht was 
van zulke personon niet to verwachten.

In 1914 worden do bemoeiingen mot hot am- 
bachtsondcrwijs voor Inlandors van het doparto- 
ment van Ondorwijs on Eorodienst ovorgobracht 
naar dat van Landbouw, Nijverheid on Handel 
als een gevolg van do uitbroiding van don work- 
Jtring van dit Dopartomont met de zorg voor do 
ny verheid. Mot dezo overbrenging ging oon vor- 
andoring van het to volgon stolsel gepaard. 
Evonals ton aanzien van hot landbouwonderwijs 
werd hot noodig gooordceld het hior bedoeld 
onderwijs in zoo eenvoudig mogolijkon en bo- 
vattolijkon vorm binnen het bereik van den dosa- 
man to brengen. Hot denkbeold van ambu
lante schooltjes word prijsgogovon, om plaats to 
maken voor do oprichting van oonvoudigo am- 
bachtsschooltjes in do desa, dio voorloopig, zoo
lang nog geen geoefendo Inlandscho locrkrachton 
beschik baar zijn, onder do leiding van Europoescho 
ambachtsonderwijzers zijn gostcld. De cursus op 
dezo in 1 915 ten gotalo van drio opgcrichto school
tjes duurt twee jaren. Tocgelaten worden leerlin
gen, dio gewoon lager onderwijs hebben genoton, 
terwijl het onderwijs wordt gogevon in hot Ma
leisch of do landstaal. De bedoeling is vorder, dat 
het Europoescho schoolhoofd zich in do omgeving 
van de school ook bemoeit met reeds govostigdo 
ambachtslieden en dozo door raadgevingen on

voorbeeld tracht bij te staan. Voor do vorming van 
geschikte ambachtsonderwijzers uit do Inlandscho 
bevolking is hot oog geslagen op do groote am
bachtsscholen. Do door dezo scholen afgoleverde 
jongelieden worden bij groote industrieelo on
dernemingen (do werkplaatsen der staatsspoor 
voor houtbewerking on hot marine-etablissement 
voor ijzorbewerking) onder leiding to werk ge
steld tor verdere vorming gedurendo V-/2 b. I jaar, 
om daarna nog gedurendo lx/2 jaar bij de grooto 
ambachtsscholen to wordon geoofond in hot 
geven van onderwijs. Het voornemen bestaat 
vorder om op dezelfde of overeenkomstige wijze 
als ten aanzien van het Inlandsch ambacht, ook 
do Inlandscho (kunst) nijverheid to bevorderen.

Van do in § 28 reeds genoemdo particuliere 
(zendings) ambachts- en nijverheidsschooltjes, 
wolko in 1916 tot een aantal van 7 gesubsidieerd 
werden, worden ovor hot algemeen weinig ver
wachtingen gekoesterd, omdat zij niet onder 
leiding staan van vaklieden en het onderwijzend 
porsoneel in den regel bestaat uit gowone am
bachtslieden. Behalve ton behoovo van deze 
scholen wordt ook subsidie vorleend aan een in 
1915 vanwego een Inlandscho vereeniging te 
Tasikmalaja goopendo vlechtschool en is daar
voor een Gouvcrnements ambachtsonderwijzer 
tor beschikking gestold.

Inlandsche bedrijven, welke zich minder goed 
leenen voor verbetering door middel van onder
wijsinrichtingen zullen op andore wijze worden 
bevorderd. Zoo is in 1914 een daartoo speciaal 
uit Nedorland uitgozonden deskundige in dionst 
gestold voor do bovordering en verbetoring van 
het Inlandsch stoonon- en potten bakkers bedrijf.

In het belang van het wolslagen van de eerste 
pogingen om do ontwikkeling van de groote lagen 
der Inlandscho bevolking in industrieele rich
ting krachtig vooruit to brengen, is het nood
zakelijk gebleken eon afzonderlijken inspecteur 
voor het ambachtsonderwijs in dionst te stellen.

VI. Opleiding van onderwijzend personeel en 
examens tot verkrijging van onderwijsbevoegd
heden.

Hieronder zullen afzondorlijk behandeld wor- 
doh do opleiding van ondorwijzers bij het Euro- 
peeseh lager onderwijs, kortheidshalve genoemd 
„Europcescho onderwijzers” en dio van onder
wijzers bij de vorschillondo inrichtingen van onder
wijs voor Inlanders en Ohineezen.

A. Europoescho onderwijzers. 
§ 34. Evenals in Nederland kent de ondorwijswet- 
goving in Indië twee algomeone bovoogdheden 
tot hot geven van lager onderwijs: do zoogenaam- 
do „lagere akte” of „hulp-akte”, wolke bevoogd 
maakt tot hot govon van huis- en schoolonder
wijs in do vakkon a—i gonoomd in § 6 on do 
„hoofd akte”, wolko voroisoht wordt om met den 
rang van hoofdonderwijzer aan hot hoofd eonor 
school to staan. Ovorigens zijn nög afzonder
lijke akton verkrijgbaar in do vakkon j—t (a.v.). 
Akten voor hot goven van middelbaar onder
wijs kunnen in Indië niet wordon bohaald.

Kweekscholen voor de opleiding van Euro- 
peeseho onderwijzers bestaan in Indië niot. Wel 
is moormalon het plan tot oprichting van zulk 
een instituut ovorwogon, maar tot dusver heeft 
do Regecring daarvan afgozien, omdat omtront 
do lovensvatbaarheid grooto onzekorhoid bestond. 
Hoewel inmiddels de omstandigheden dermate
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hoofdonderwijzer. Do opleiding duurt drio jaar. 
Do lessen worden in do avonduren gogovon (10 uur 
por week) door leeraren van do tor plaatso aanwe
zige hoogcro burgorsoholon, dio voor dozo taak 
eeno toelage ontvangen. Allo bezitters van de la
gere akte kunnen aan het onderwijs deelnomen. 
Blijkt na zekeren tijd, dat zij hot onderwijs niet 
met vrucht kunnen volgen, dan kunnen zij van 
het vordor volgen van don leergang uitgesloten 
worden. Do scholen telden eind 1917 102 leerlin
gen (w.o. 47 mannen), terwijl in dat jaar ^deel
nemers van do hoogste klasse slaagden in het 
examen voor hoofdonderwijzer.

§ 37. Leergangen voor het behalen van de zgn. bij- 
akten. In 1913 worden voorloopig tc Batavia en 
Somarang cursussen ingesteld om to voorzien in 
de behoefte aan leerkrachten, aan wie het onder
wijs in do kennis der natuur aan do M. U. L. 0.- 
scholen zou kunnen worden opgedragon. Do 
cursussen zijn alleen toegankelijk voor onder
wijzers in het bezit der hoofdakto en duren twee 
jaar. Onderwijs wordt gegeven in natuur-, schei-, 
plant- en dierkunde door leeraren met middel
bare bevoegdheid. Voorts zijn onlangs soortgelijke 
leergangen geopend ter bekwaming van onder
wijzers voor de akten Engelsch, handteekenen en 
wiskunde.

veranderd zijn, dat een kweekschool in een be
hoefte zou voorzien, meent de Regcering met de 
oprichting te moeten wachten op do beslissing in 
zake het hieronder (§ 49) te bespreken bezoldi- 
gings vraagstuk.
Om intusschen tegemoet to komen aan de steeds 
toenemende behoefte aan Europeescho onder
wijzers werd in 1915 een proef genomen mot de 
opleiding van Indische jongelieden, behoorende 
tot do Europeesche en daarmede gelijkgestelde 
bevolking, aan de Rijks- en bijzondere kweek
scholen in Nederland. Aan elke Rijkskweek
school worden daarvoor jaarlijks vier plaatsen 
beschikbaar gesteld, terwijl aan de belangheb
benden vrijheid gelaten wordt om, zoo zij daar
aan de voorkeur geven, do opleiding to ont
vangen aan een daartoe door hen aangewezen 
bijzondere kweekschool. Do kosten dezer op
leiding worden geheel door het Gouvernement 
gedragen, evenals die voor huisvesting en levens
onderhoud van de kweekelingen, deze laatste 
tot een maximum van ƒ500 ’s jaars. De aan
wijzing van de kweekelingen geschiedt in Indië 
na het afleggen van een examen volgens het
zelfde programma als het toelatingsexamen tot 
de Rijkskweekscholen. De aangewezenen ge
nieten vrijen overtocht naar Nederland in do 
2e klasse en een tegemoetkoming in do uitrus- 
tingskosten van ƒ 200, terwijl zij op gelijke wijze 
verzekerd zijn van vrijen overtocht naar Neder- 
landsch-Indië, ook in het geval dat zij buiten 
hun schuld de opleiding niet hebben kunnen 
voltooien. Zij hebben zich to verbinden om na 
het behalen van de onderwijzers (of hoofdonder- 
wijzers) akte het onderwijs in Indië (hetzij het 
openbaar of het bijzonder) gedurende een zeker 
aantal jaren te dienen. In do twee eerste jaren, 
werden onderscheidelijk 12 en 10 Indische jon
gelieden voor deze opleiding aangewezen. Als 
gevolg vau do verbreking van de geregelde ver
binding met Indië door den oorlog geschiedt do 
opleiding sedert 1917 voorloopig in Indië, waar te 
Batavia een tijdelijke leergang tot dat doel is 
opgericht.

De eenige in Indië bestaande gelegenheden 
tot opleiding van Europeesche onderwijzers 
zijn de normaalcursus to Batavia en de normaal
scholen te Batavia, Semarang, en Soerabaja.

§ 35. Normaalcursus. Deze geeft een over twee 
(kortelings verlengd tot drie) jaren verdeelde op
leiding voor do onderwijzersakte. Hoewel toe
gankelijk voor iedereen, zonder onderscheid van 
geslacht of ras, die den leeftijd van 16 jaar over
schreden heeft en aan het voorgeschreven toe
latingsexamen heeft voldaan, wordt van den 
cursus in hoofdzaak alleen door Europeescho 
meisjes gebruik gemaakt. Onder do 195 leerlin
gen, dio in den Joop der laatste 10 jaar den cursus 
bezochten, waren slechts 8 mannen. Voor onver
mogende leerlingen zullen eerlang studie beurzen 
van f 50 ’s maands worden beschikbaar gesteld.

Do lessen worden alleen in do avond
uren gegeven (drie uren per dag) door onder
wijzers in het bezit van de hoofdakte, dio over
dag hun gewone schooltaak vervullen on voor 
deze extrawerkzaamheden een toelage boven 
hun bezoldiging genieten. Eind 1917 telde do 
cursus 19 leerlingen, w.o. 6 mannon.

§ 30. Normaalscholen. De normaalscholen geven 
aan bezitters van do onderwijzersakte gelegen
heid zich verder te bekwamen voor do akte van
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§ 38. Ahte-examens. Tor verkrijging van do 
hierboven (§ 34) bedoelde onderwijs-diploma’s 
wordt minstens éénmaal ’s jaars gelogen heid 
gegeven to Batavia, Semarang on Soerabaja. 
Voor het afleggen van het examen als onder
wijzer is de achttienjarige leoftijd veroischt, 
terwijl om toegelaten te worden tot het examen 
voor lioofdonderwijzor het bewijs moet worden 
geleverd van een minstens twee-jarigo werk
zaamheid als onderwijzer. In het tijdvak 1900— 
1917 werd het hoofdondoi wijzers-examen afgc- 
legd door 398 personen, waarvan 185 (78 man
nen) slaagden, liet onderwijzors-examen door 
1284, waarvan geslaagd 052 (39 mannen). Do 
in Indië behaalde getuigschriften, zoowel do 
algemeene van onderwijzer en hoofdonderwijzer, 
als de bijzondere voor een of meer van de even be
doelde vakken j—t, zijn in Nederland gelijkgesteld 
met de daar uitgerciklc, wat de laatstbedoelde be
treft onder voorbehoud, dat de bezitter tevens in 
het bezit is van do akte van onderwijzer. Omge
keerd zijn do in Nederland uitgoreikto getuig
schriften zonder voorbehoud in Indië van kracht. 
Ten behoeve van de Europeescho onderwijzers, 
verbonden aan inrichtingen van hooger vak
onderwijs voor Inlanders, zijn voorts akten inge
steld voor do navolgende vakken: Maloisch, 
Javaansch, Soendaasch, Madooreosch, Boegi- 
neeseh, Makassaarsch, do land- en volkenkundo 
van Ned.-Indië, do landbouwkunde en do land
meetkunde. Aan hot behalen van

j
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:

deze akten zijn 
voor openbare Europeescho onderwijzers goldo- 
lijke belooningen verbonden, varieerendo 
/ 400 (voor het Maloisch) tot / 1000 (voor do 
akte Javaansch).

B. Inlandsoh

:
va n.

personeel.
§ 39. Tot voor een tiental jaren waren do kweek
scholen voorde vorming van Inlandscho onderwij
zers de eenige inrichtingen, waar van Gouverne- 
ments wege gelegen heid werd gegeven tot opleiding 
van Inlanders voor het onderwijzersambt. Zoo- 
als in § 24 werd medegedeeld dateert de oprich
ting van do eerste kweekschool van 1851. Do 
krachtige opleving van het Inlandsch onderwijs
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in do eerste jarcn na do oprichting van hot onder- 
wijsdepartoment bracht een sterke uitbreiding 
van het aantal kweekscholen mede, waarvan 
hot aantal steeg tot 3 op Java en Madoora on 
6 in de Buitenbezittingen (1876). Do roactio, die 
hierop omstreeks 1885 volgde, had de opheffing 
van do meeste dezor kweekscholen tengovolge, 
zoodat er slechts 5 overbloven, waarvan 2 in do 
Buitenbezittingen. Hiermede ging een belang
rijke vereenvoudiging van het leerplan gepaard, 
dat, naar gemeend werd, te weinig mot do oi- 
schen der practijk rekening hield; met name 
werd het Nedcrlandsch als leervak geschrapt. 
De opleving op hot gebied van hot Inlandsch 
onderwijs, wolko zich in 1906 aankondigdo, liet 
ook do opleiding van onderwijzers niet onbe
roerd. Do invoering van het Nederlandsch op do 
Inlandscho scholen der le klasse (§ 7) bracht de 
noodzakelijkheid mede om het onderwijs in 
die taal op de kweekscholen weder in eero te 
herstellen. De grooto behoefte aan onderwijzers, 
als gevolg van do sterke uitbreiding van het 
aantal scholen, leidde in do laatste tien jaar tot 
een groote toeneming van het aantal opleidings- 
inrichtingon. Daarmede ging gepaard een diffe
rentiatie in do opleiding, in verband met de 
verschillende oischcn, waaraan do onderwijzers 
moeten beantwoorden, naar gelang zij bestemd 
zijn voor de 2de klasse scholen of do Hollandsch- 
Inlandscho scholen.

§ 40. De Hoogere Kweekschool ie Poenvorédjo. 
De groote behoefte aan leerkrachten voor do 
Hollandsch-Inlandscho scholen, gevoegd bij do 
omstandigheid, dat het in afzienbaren tijd niet 
mogelijk zou zijn de scholen in een genoegzaam 
aantal op te richten, zoolang men daarvoor 
uitsluitend afhankelijk bleef van don beperkten 
toevoer van Europeescho onderwijzers, dwong 

. nnar middelen uit te zien om in ruimere mate 
gebruik to maken van Inlanders voor het geven 
van onderwijs met hot Nederlandsch als voer
taal. Een speciaal op de kennis van het Neder
landsch gerichte aanvullende studio diende do 
Inlandscho onderwijzers, afkomstig van do 
kweekscholen en aldaar reeds eonigermato in 
die taal onderlegd, voor do bedoelde taak ge
schikt to maken. Daartoe werd in 1912 begon
nen met de instelling van een akte Nederlandsch 
en aanmoediging van do opleiding van Inland- 
scho onderwijzers voor deze akte (waarover hier
onder meer). Aangezien deze voorzioning slechts 
onvolkomen aan de geschetste behoefte togo- 
moetkwam, besloot do Rcgeering in 1914 tot 
do oprichting van een speciale kweekschool voor 
do vorming van Inlandscho onderwijzers voor 
het Hollandsch-Inlandsch onderwijs, do zgn. 
„Hoogere kweekschool voor Inlandsche onder
wijzers”, gevestigd to Poorworödjo. Tot dezo 
school worden jaarlijks do besten onder do geslaag
den in het examen van do öo klasso van een opon- 
baro of daarmede gelijkstandige bijzondcrokweek
school tot een maximum van 25 toegolaton voor 
het ontvangen van oen voortgozetto vorming 
voor het Hollandsch-Inlandsch onderwijs. Do 
leergang duurt drie jaar, terwijl de studio in 
omvang ongevoor gelijk staat mot do hoovcol- 
licid kennis, veroischt voor het bohalon van do 
Europeescho hulpaktc. Als vormschool fungeert 
do tor plaatse gevestigde Hollandsch-Inlandscho 
school. Aan do kweekschool is een internaat 
verbonden. Do leerlingen (ten getale van 58

oind 1917) ontvangon eon maandelijksche tOolago 
van ƒ 25, terwijl hun na voltooido opleiding 
hot vooruitzicht is gcopond op benooming tot 
Inlandsch onderwijzer aan een Hollandsch-In- 
landscho school op eono bozoldiging van ƒ 100 
tot ƒ 250 ’s maands. Het personeel bestaat uit 
oon directeur en 6 Europoesche onderwijzers, 
allen in hot bozit van do hoofdakte. De school 
staat onder toezicht van de inspectie van het 
Hollandsch-Inlandsch onderwijs.

Naast deze kweekschool is mot hetzelfde doel 
aan do Tondanosche muloschool (zie § 10) een 
driejarige leergang verbonden, die inzonderheid 
onderwijzers voor do zgn. speciale scholen op- 
lcidt. Reeds thans doet zich do behoefte gevoelen 
aan een tweede hoogere kweekschool, doch deze 
kan voorshands niet worden opgericht bij gebreke 
aan een voldoend aantal geschikto candidaten.

§ 41. Hollandsch-Ghineesche kweekschool. 
Dezelfde overwegingen, wolko voor de oprichting 
van do hoogere kweekschool te Poerworëdjo heb
ben gegolden, loidden tot de oprichting in 1917 
van eon kweekschool to Meester-Oornelis voor de 
opleiding van Chineesche jongelieden tot onder
wijzer aan de Holl.-Chin. scholen. Daar de kweek
school rechtstreeks aansluit bij do hoogsto klasse 
der Holl.-Ghin. scholen, is de opleiding iets lan
ger dan aan de Poerworëdjoscho school, nl. 5 
jaar. Do school, waaraan een internaat is ver
bonden, opende het eerste jaar met 24 leerlingen. 
Eenmaal volgroeid, zullen daaraan behalve den 
directour, vijf onderwijzers verbonden zijn. Voor 
do abituriënten zijn dozolfde bezoldigingsvoor- 
uitzichten geopend als voor do Inl. onderwij
zers, afkomstig van do hoogere kweekschool.

§ 42. Kivcekscholen voor I?ila?idsche onderwij
zers. Bchalvo voor do vorming van hulppersoneel 
voor de Hollandsch-Inlandsche scholen, ai dan 
niet na een verder voortgezette opleiding (zie 
hierboven), zijn do kweckscholon to Bandoen g, 
Djokjakarta, Probolinggo, Oongaran, Port de 
Koek en do onlangs opgorichte niéuwe kweekschool 
to Poerwokërto bestemd om onderwijzers af te 
loveren, geschikt om tot hoofd van de belangrijke 
2o klasso scholen (do scholen met 5 klassen) te 
worden benoemd. Bovendien vinden haro abitu
riënten grif plaatsing bij hot toezicht op het 
volksonderwijs als opziener of hoofdopzioner en 
worden uit hen gekozen de Inlandscho taal- en 
teckononderwijzors aan do opleidingsscholen en 
kwockscholen. Als onderwijzer gonieten zij een 
hoogero bezoldiging dan do nio^aan een kweek
school opgoloido onderwijzers,-"'

Do opleiding aan de kweekscholen duurt zes 
jaar. Ondorwozcn wordon do navolgende vakken; 
Nederlandsch, do landstaal, Maleisch, reken
kunde, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der 
natuur, scheikunde, plant- on dierkunde, de 
bcginsolon dor landbouwkundo, kandteokenon, 
schrijven, opvoedkundo on zingen (facultatief). 
Het Nederlandsch wordt gobezigd als voormid
del bij het ondorwijs in do versohillonde vakken, 
voor zoovor die zich daartoe leonon. Als vorm
school voor do practischo vorming dor kweeke- 
Jingon diendon tot voor kort aan do inrichting 
verbondon 2do klasso scholon. Thans wordon daar
voor do Hollandsch-Inlandscho scholon gobezigd.

Toelating van leerlingon hoeft plaats na af
legging van oen examon of op aanwijzing van 
don betrokken inspoctoorondon ambtonaar. Do 
beschikbare plaatson zijn zoodanig vordceld,

tltl-'rG*
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§ 43. Opleiding akte Nederlandsch. Tor aan
moediging van do opleiding van Inlandsche on- 
dorwijzers met hot kwooksohooldiploma voor de 
in. 1912 ingestcldo akte in de Ncdorlandscho 
taal (zie § 40), welko een gelijko kennis van die 
taal omvat ais voor do Europeescho hulpakto 
wordt geoischt, zijn premiën bosehikbnar go- 
slold voor Europoesche onderwijzers, dio zich 
mot dio opleiding willen belasten. Do opleiding 
moot minstens twee jaar duren. De opleider 
ontvangt een bedrag van ƒ 12.50 ’s maands voor 
eiken in opleiding gonomen candidaat (niot moor 
dan vier mogen bij dcnzelfdcn onderwijzer in 
opleiding zijn) en na voltooide opleiding, wanneer 
do candidaat de akte behaald heeft, het verschil 
tussehen hot op doze wijzo gonoteno on do som 
van ƒ 600.—

§ 44. Nonnaalcursussen. Mot de opleiding 
van Inlandsche hulponderwijzers, d.z. personon, 
dio hebbon voldaan uan een speciaal daarvoor 
ingesteld examen *, liet do Regeermg zich tot 
voor enkele jaren in hot geheel niot in, behoudens 
dat zij onder zekero voorwaarden steun vorloendo 
aan het particulier initiatief, voor zoover hot 
zich met deze opleiding bezig hield (z o § 72). 
De uitbroiding van het aantal 2o klasso soholon 
sedert 1908 deed een toenemende behoefte aan 
dergelijke hulponderwijzers ontstaan, hetgeen 
de Rcgeering er toe deed besluiten do ople.ding 
van dat personeel zelf ter hand te nemen. Daar
toe werd in 1910 bij wijze van proef overgegaan 
tot de oprichting van normaalcursussen in ver
schillende gewesten op Java en Madoora en in do 
Buitenbezittingen. Dczo cursussen zijn eenvou
dig ingorichte leergangen, welke daarom liet 
land weinig kosten. Do leergang is over twee 
jaar verdeeld en ingcrieht voor 25 leerlingen 
per leerjaar, gekozen uit hen, dio een 2e klasse 
school ten volle hebben doorloopen. In do och
tenduren worden de leerlingen onder toezicht 
van de onderwijzers geoefend in het geven van 
onderwijs aan do ter plaatse bestaande 2o klasso 
school, terwijl in do numiddaguron theorolisoh 
onderwys wordt gegeven. Do leerlingen goniecen 
een toelage voor levensonderhoud. Leerkrachten 
zijn de onderwijzers van do 2e klasso school tor 
plaatse, dio daarvoor eon toelage ontvangen 
boven hunno gewono inkomsten. Het aantal 
normaalcursussen bedraagt thans 17 (waarvan 
10 op Java on Madoora) met 712 leerlingen, waar
onder 13 meisjes.

Feitolijk bedoeld als noodmaatregel, bleken 
do cursussen al spoedig niet in dio rnato te vol
doen, dat met do oprichting van nieuwe derge- 
lijko leergangen zondor moer kon worden voort
gegaan. Bezwaren daartegen zijn, dat de leortijd 
niet lang genoeg is en dat aan dc eigenlijke op
leiding niet genoog aandacht kan worden ge
wijd, doordat do cursisten overdag steeds als 
kweekoling werkzaam zijn on zich dus niet vol- 
doondo kunnen voorbereiden voor do theore
tische lossen in do namiddaguren. Daarom word

dat naar verhouding van do behoefte voor elko 
residentie, belioorende tot het ressort van do 
kweekschool, oon zokor aantal plaatsen boschik- 
baar is. Voor het toelatingsexamen konden zich 
vroeger zoowol aanmelden zij, die eon 2do klasso 
6chool doorloopon hadden, als zij dio van oen 
lste klasse of Hollandsch-Inlandscho school af
komstig waron. Daar dozo toelating van leerlin
gen van zeer uiteenloopende voorontwikkeling 
(met on zonder kennis van het Nederlandsch) 
zeer belemmerend op den voortgang van 
het onderwijs werkte, is hierin verandering 
gebracht. Als eisch wordt thans voor toe
lating tot het examen gesteld het doorloopen 
hebben van een Hollandsch-Inl. school. Daar 
dientengevolge de leerlingen voortaan allen 
reeds mot een behoorlijke kennis van hot Nedor- 
landsch toegerust op do kweekscholen komen, 
zal het vormocdelijk mogclijk blijken don op
leidingsduur mot één jaar te bekorten.

Aan de kweekscholen zijn internaten ver
bonden, waar do kwcekelingon vrije huisvesting 
genieten. Voor hun levensonderhoud ontvangen 
zij eone toelage van / 10 — ’s maands, terwijl 
voor het verstrekken van betere voeding, nog 
een bedrag van ƒ 3.— ’s maands per kweekeling 
beschikbaar wordt gesteld. De kwcekelingon 
kunnen van de school worden verwijderd wegens 
onvoldoenden aanleg, wangedrag of wegens het 
lijden aan besmettelijke of afzichtelijke ziekten. 
Ofschoon de kweekscholen eigenlijk alleen be
stemd zijn voor mannelijke leerlingen, kunnen 
ook vrouwolijke kwcekelingon boven do formatie 
worden toegelaten, die geen huisvesting in het 
internaat genieten. Elke kweekschool is bere
kend op een capaciteit van 120 leerlingen. Eind 
1917 telden de vijf genoemde kweekscholen 
612 leerlingen, waaronder 42 meisjes en 43 leerlin
gen boven de formatie, meerendeels bestemd om, 
na afgelegd eindexamen,de lessen aan de landbouw
school te volgen (zie § 20). Het onderwijzend 
personeel bestaat behalve don directeur uit 4 
Europeesche en 2 of meer Inlandsche onder
wijzers, welko laatsten uitsluitend belast zijn 
met het onderwijs in teekenen en de inlandsche 
taal of talen.

Een eenigszins afwijkend karakter vortoonon 
de kweekschool te Amboina en de aan een op
leidingsschool voor Inlandsche ambtenaron ge
koppelde kweekschool te Makasspr (zie § 18), 
welke laatste bestemd is om te worden vervan
gen door een normaalschool voor do opleiding 
van hulponderwijzers. Do kweekschool te Amboi
na, in 1914 herrezen nadat zij een jaar to voren 
gesloten was, is in haar tegenwoordigo inrichting 
eigenlijk alleen bestemd om onderwijzers af te 
leveren voor de 2o klasso scholen en wijkt als 
zoodanig dus niet noemenswaard af van do 
hieronder (§ 45) te besproken normaalscholen. 
Het plan bestaat intusschen om dozo kweek
school volledig op het peil van de overige kweek
scholen te brengen, in verband met dc behoefte 
aan behoorlijk in het Nederlandsch onderlegde 
onderwijzers, niet alleen voor do Holl. Inl. 
scholen in het Oostelijk deel van don archipel, 
maar ook voor de scholen voor Amboneescho 
soldatenkinderen (zie § 7). De school telde eind 
1917 40 leerlingen.

Van do oprichting van een kweekschool voor 
meisjes, bestemd voor het Holl.-Inl. meisjesonder
wijs werd hiervoor (§ 25) reeds gewag gemaakt.
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r 1) Omvattende kennis van de voertaal 
het onderwijs (waar deze niet het Maleiseh is 
bovendien deze taal), de vier hoofd bewerkin
gen van hot rekenen met gohcole getallen 
met gewono en tiendeeligo breuken, zoomodo 
de aardrijkskunde van het go west van in
woning on de omliggende ge west on.
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naar een botoro wijze van opleiding gezocht en 
deze ge vond on in de oprichting van

§ 45. Normaalscholen. Bestaande uit oen 
vierjarigen leergang, met daaraan vorbondon 
internaat on staande ondor do loiding van oon 
Europeesch onderwyzor als diroctour on 4 In 
landscho onderwijzers, kunnen dezo soholon, 
waarvan do eersto vior worden opgorioht in 
1915, een in alle opzichten deugdelijke opleiding 
geven voor Inlandsch hulponderwijzer. Met 
bet oog daarop ligt het in do bedoeling, de abi
turiënten dezer scholen als regel to bestemmen 
voor hoofd van do kleinere 2o klasse soholon. 
Do normaalscholen zijn ingericht voor ton hoog
ste 80 leerlingen elk. Do leerlingen, die eene 2o 
klasse schooi moeten hebben doorioopen om 
voor toelating in aanmerking to komen, ont
vangen, behalve vrije inwoning in het internaat, 
een toelage van ƒ 12.50 ’s maand» voor levenson
derhoud. Het aantal normaalscholen bedraagt 
thans reeds 7, waarvan 5 op Java (Poerwakarta, 
Salaiiga, Pocrwokërto, Blitar en Batavia1), 
1 op Madoera en 1 te Pada'ng Paridjang (Suma- 
tra’s Westkust), terwijl do oprichting van nog 
6 scholen in 1918 in voorbereiding is. Eind 1917 
telden de toen bestaando scholen 470 leerlingen, 
waaronder 24 meisjes. Het ligt in de bedoe
ling om wanneer eenmaal de normaalscholen 
ton vollo kunnen voorzien in do behoefte aan

hield, zelfs zeor ver bij do jaarlijkscho behoefte ton 
achter bleef, zag do Regeoring zich sedert 1910 ge
noodzaakt, geregeld ondor wij zeresson uit te zon
don tor gcdeeltelijko componsatio van hot groote 
tekort aan lcorkrachton. Togelijkortijd word go- 
tracht het aanbod van onderwijzers to vormoordo- 
ron door verbetering van do uitzondingsvoor- 
waarden. Een merkbaro toeneming van hot 
aanbod had dit echter niot tongovolgo. Meer 
heil is vermoedelijk to verwachten van den 
in 1916 getroffen maatregel om ondorwijzers 
in hot bozit van do hul pakte, dio zich voor 
uitzending naar Indië willen verbindon, in do 
gelegenheid to stollen op ’s Lands kosten to stu- 
deeren voor de hoofdakto aan con door het Rijk 
gesubsidieerden hoofdakte-cursus. Zij ontvangen 
daarvoor een toolago van ƒ 800 ’s jaars ge
durende ten hoogste drio jaar. In hot eersto 
jaar worden voor deze opleiding roeds 97 jonge
lieden aangewezen. Dezo maatregel zal boven
dien kunnen tegemoetkomen aan do vaak ge- 
uito grief dat hot aantal hoofdakto bezitters, die 
vroeger verreweg do grootste meerderheid vorm
den, in de laatste jaron op bedonkelijko wijze 
is achteruitgegaan. Eind 1917 maakten zij nog 
geen 57 % van hot totaal aantal leorkrachten uit.

Ter illustreering van hot voorafgaande nog do 
volgende cijfers. Aan de vraag van 100 Jt 200 
onderwijzers per jaar kon in geen der jaron 
1907—1916 worden voldaan (het grootste aantal 
in één jaar uitgezonden onderwijzers word in 
1913 boroikt met 99 personen). In dat tijdvak 
werden in hot geheel uitgezonden 729 onderwij
zers on in de jaron 1910—1916 bovendien 307 
onderwijzeressen. Het gehoele corps Europeosche 
onderwijzers en onderwijzeressen bij het open
baar lager en moor uitgobroid lager onderwijs be
stond eind 1917 uit 1710 personen, waarvan 770 
of 45 % damos, togen in 1900, 1905 en 1910 
achtereenvolgens 649, 708 on 1106 personen, waar
van 33.8, 35.4 on 35.7 % onderwijzeressen. De 
meeste onderwijzers zyn georganiseerd in een 
krachtigo vakvereeniging, het Nederlandseh-ln- 
disch onderwijzers genootschap, opgericht in 1894.

Ook do aanwerving van leeraren mot middcl- 
baar-onderwijsbevoegdhoid ondervindt groote 
moeilijkheden. Daarom is besloten om, evenals 
ten aanzien van onderwijzers geschiedt, do studio 
voor middolbaro akten in Nederland aan to moe
digen door do tookenning van studiotoelagon, 
waarvoor ook Indische onderwijzers met verlof 
in aanmerking zullen komen.

§ 48. De uitzendingsvooruaarden omvallen:
u. vrijen overtocht mot hot wettig gezin (voor 

do onderwijzers in hot bezit van de hulpakto en 
de onderwijzers voor hot praetisch onderwijs 
aan de technische scholen in do 2e klasse, voor 
alle overigen in de le klasse);

b. een tegemoetkoming in do kosten van uit
rusting, waarvan hot bedrag vorschillond is en 
verband houdt mot do aanvangsbezoldiging in 
Indië on mot do bohaaldo ondo rwijsbo voogd- 
hedon;

c. oen voorloopigo bezoldiging, ingaando mot 
den dag van insohoping naar Nederlandsek- 
Indic tot den dag waarop do dionstbozoldiging 
in gaat,

Do uitgezondonon verbinden zich bij notarieolo 
akte tol terugstorting van do tc hunno bohoevo 
betaalde golden, indien zij hunno bestemming 
niet volgen of binnen vijf jaron uit ’s lands dienst

onderwijzers, do in de vorigo § bchandeldo nor- 
maalcursusson geloidolijk op to heffen. Afzon
derlijke normaalscholen voor Inl. meisjes ton 
getale van vior zijn of worden weldra opgericht.

§ 46. Examens. Ook buiten do hierboven ge
noemde opleidingsinrichtingcn bestaat gelegen
heid om door het afleggen van dn ar voor ingo- 
steldc examons do bevoegdheid to verworvon 
van kweokeling of hulponderwijzer aan een In- 
landsche lagere school. Dio examens voldoen 
aan zeer matige eischcn. In 1917 worden afgo- 

1 d 97 examens voor hulpondorwijzor.nomen
waarvan slaagden 618 (22 meisjes) en 7098 voor 
kweokeling, waarvan geslaagd 1851 (93 meisjes).

VII. Uitzending van personeel uit Nederland.
§ 47. De voorziening in do behoefto aan Euro- 

pooscho leerkrachten voor het onderwijs in 
Indië geschiedt voor hot grootste deel door uit
zending van personeel uit Nedorland. Voor do 
geregelde aanvulling van liet corps lcoraron bij 
het middelbaar en technisch onderwijs mot 
volledig bevoegde krachten is men zelfs bij uit
sluiting op uitzending uit Nedorland aangewe
zen, tiaar in Indië geen gelegenheid bestaat tot 
het verwerven van middolbuio akten. Maar ook 
do Europoeseho onderwijzers bij het lagor ondor- 
wijs worden bijna uitsluitend in Nederland goro- 
crutcord, daar zooals gezogd ij» Indië onder do 
mannelijke jeugd zeer weinig animo bestaat voor 
deze betrekking. Met do onderwijzeressen is 
dit anders en tot voor eenige jaron was daarom 
niot dun bij uitzondering uitzending van onder
wijzeressen uit Nederland noodig. 2) Daar echter 
do vraag naar Europeosche leerkrachten voor hot 
lagor onderwijs in do laatste 10 jaren steeds too- 
nam on het aanbod daarmede geen gelijken tred

Mede bestemd voor Billiton on do W. 
afd. van Borneo.

2) De aanstelling van do eerste ondorwij- 
zorosson dagteekont van 1875.
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waar ten aan zien van do in Indië geboren on 
getogen Europeanen en de met Europeanen gelijk
gestelde Inlanders geen onderscheid hoegenaamd 
in bezoldiging gemaakt wordt met do uit Neder
land uitgezondenen. Een bevredigende oplos- 

. sing van dit netelige vraagstuk, dat ook voor 
andere ambten, waar Inlanders en Europeanen 
met elkander kunnen concurreeren, van toene
mende beteekenis wordt, is nog niet gevonden. 
Onlangs is daarvoor door de Indische Regeoring 
een commissie ingesteld, die het vraagstuk in 
zijn vollen omvang zal hebben te onderzoeken. 
In afwachting van do ter zake te nemen be
slissing worden Inlanders metEuropeesche onder
wijsakten voorloopig op den zelfden voet bezol
digd als Europeanen.

Voor de Inlandsche onderwijzers bij het Inl. en 
Holl. Inl. lager onderwijs liggen de loongrenzen 
tusschen ƒ 15 en / 250 ’s maands. Bij de be- 
grooting voor 1919 is op een verhooging van deze 
wedden gerekend en daarvoor een bedrag van Vjt 
ton uitgetrokken. De dosaondcrwijzers worden 
plaatselijk verschillend bezoldigd. Hun inkomen 
bedraagt als regel niet meer dan / 15 & ƒ 20 
’s maands.

Bij het middelbaar onderwijs genieten de leer
aren traktementen van ƒ 459 tot / 850 ’s maands, 
de directeuren / 900 tot / 1000.

Ongerekend de desascholen met 6074 leer
krachten, bestond het geheele onderwijzend en 
inspecteerend personeel in dienst van den Lande 
eind 1917 uit 8575 leerkrachten (w.o. 6560 
Inlanders) en 181 inspccteerende ambtenaren 
(w. o. 144 Inlanders, meerendeels schoolop
zieners bij de desascholen).

worden ontslagen om andere redenen dan wel be
wezen ziels- of lichaamsgebreken, buiten eigen 
toedoen ontstaan.

VIII. Bezoldigingen.
§ 49. Do Europeesclie onderwijzers (essen) bij het 

lager onderwijs zijn verdeeld in 3 klassen. Tot do 
hoogst bezoldigde lc en 2o klasse zijn alleen be- 
noembaarzij,die in het bezit zijn van de hoofdakte. 
De onderwijzeressen zonder hoofdakte bereiken 
een lagere eind bezoldiging (/325 ’s maands) dan 
hunne mannelijke ranggenooten, die kunnen op
klimmen tot / 400 ’s maands. Do wedden loopen 
voor alle rangen uiteen van /175 tot ƒ 625 
’s maands. De tijd bij het onderwijs in Nederland 
doorgebracht komt tot een maximum van zes jaren 
voor de helft in aanmerking voor de berekening 
van de Indische bezoldiging. Geplaatst aan Holl. 
Inl. scholen ontvangen de Europeesclie onderwij
zers een toelage van ƒ 25 ’s maands. Aan de M.U.L. 
O.- en vakscholen bedraagt hun wedde f 100 
’s maands (voor de directeuren der vakscholen 
ƒ 150 ’s maands) meer dan zij bij het Europeesch 
lager onderwijs volgens rang en diensttijd zouden 
genieten. Bovendien zijn bijzondere toelagen ver
bonden aan het bezit van bepaalde Inlandsche 
taal-akten on de akten landbouw- en landmeet
kunde voor de onderwijzers, geplaatst aan do 
opleidingsscholen voor Inl. ambtenaren en de 
kweekscholen voor Inl. ouderwijzers. Een ver
betering van do onderwijzerswedden, waarbij het 
eindsalaris tot f 650 zal stijgen, staat voor de 
deur. Een bedrag van acht ton is daarvoor op do 
begrooting voor 1919 gebracht.

Hoewel voor de betrekking van on der w /,<* c bij 
het Europeesch lager onderwijs geen ei*;hen van 
landaard zijn gesteld en dus ook In'uaders daar
toe benoembaar zijn, is het in de praefcijk nog 
niet voorgekomen dat een Inlander als onder
wijzer bij een Europeeseho school werd geplaatst. 
Wel hebben reeds verschillende Inlanders do 
Europeesclie onderwijsbevoegdheden verworven, 
doch voor zoover zij bij het onderwijs een plaat
sing zochten, vonden zij die uitsluitend bij het 
Inlandsch onderwijs 1).

De bezoldiging van deze personen plaatste do 
Regeering voor een moeilijk vraagstuk. De wed
den van de Europeesche onderwijzers toch zijn, 
als natuurlijk gevolg van het feit dat deze per
sonen voor de overgroote meerderheid in Neder
land moeten worden gerecruteerd, hooger dan 
bij toepassing van een zuiver Indischen maat
staf als norm voor de onderwijzersbezoldiging 
zou mogen gelden. Hot meerdere is in zeke
ren zin als een premie (tropentoeslag) ie be
schouwen. Moest nu deze in zekeren zin abnor
male wejderegeling onveranderd gelden voor 
Inlanders, dan zou een wanverhouding worden 
geschapen tusschen de bezoldiging van deze 
Inlandsche onderwijzers en die van andere In- 
Jandsche ambtenaren, zooals Indische artsen 
en rechters, die in opleiding en ontwikkeling 
zeker niet hun minderen zijn. Aan den anderen 
kant zouhetnie . van onbillijkheid zijn vrij te plei
ten voor de lnei bedoelde Inlandsche onderwij
zers een lagere bezoldigingssehaal aan te nemen,

*) Het oudst bekende voorbeeld is dat van 
Radèn Kami!, die thans nog de functie van 
adjunct-inspecteur bij het Inlandsch onder
wijs bekleedt.
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I. Inleiding.
§ 50. Aan het particulier of bijzonder onderwijs 

wijdt hot Rugeeringsreglemcnt slechts één artikel, 
het in § 1 reeds genoemde art. 126. De vrijheid van 
onderwijs wordt daarin slechts verleend ten be
hoeve van liet Europeesclie duel der bevolking, 
niet voor de Inlanders en mot dezen gelijkgostol- 
den. Dit verschil vindt zijn oorsprong in do vrees 
van den wetgevur van 1854 voor het verkondigen 
van voor de rust en orde gevaarlijke locringen 
onder de Inlandsche bevolking, waarbij vooral aan 
don arbeid van zendelingen gedacht werd, dio 
zich „vermomd als onderwijzer”, zouden kunnen 
onttrekken aan do in artikel 123 van het Regoo- 
ringsrogloment voorgeschreven bijzondere vergun
ning voor de uitoefening van hun dienstwerk.

Geheel in do lijn van de geschetste opvatting 
werd in 1880 een regeling getroffen, aangevende 
do voorwaarden, onder welke aan Europeanen 
en mot hen gelijkgesteldon vergunning kan 
den verleend tot hot geven van onderwijs aan 
Inlanders of met dezen gelijkgesteldon. Het geven 
van onderwijs door Inlanders aan Inlanders is 
aan geen beperkende bepalingen gebonden. Had 
die regeling aanvankelijk alleen ten doel te waken 
tegen de misbruiken, die uit de vrijlating van het 
onderwijs aan de Inlandsche bevolking zouden 
kunnen voortvloeien en to voorkomen, dat Euro
peanen van laag zedelijk gehalte mot minder 
eerlijke bedoelingen zich aan dat onderwijs zou
den wijden, na een in 1912 aangebraehto wijzi
ging worden thans ook waarborgen verlangd om
trent do bekwaamheid en do geschiktheid
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hum, die het hier bedoeld onderwijs wenseht te 
geven, speciaal ten aanzien van zijn kennis van 
het Nederlandsch. De vorgunning tot het geven 

onderwijs aan Inlanders kan alleen worden

genovor het op godsdionstigen grondslag stou- 
nond bijzonder onderwijs lieten niet na ook in 
Indië hun weerslag te doen gevoelen. Het begin
sel, dat op de scholen van het Gouvernement alle 
godsdionstig onderwijs buitengesloten moest zijn, 
word door do Regeoring van die dagen zoo uitge
logd, dat ook op de met bijdragen uit de openbare 
kas in stand gehouden bijzondere scholen zulk 
onderwijs niet gegoven mocht worden, hetgeen 
al dadelijk tot gevolg bad dat het Nederlandsch 
Zendelingsgenootscliap zich gedwongen zag voor 
hare in de Molukken onderhouden scholen in het 
vervolg van Gouvernementssubsidio af te zien 
en die scholen op eigen kosten in stand te houden.

In 1889 kregen te dezer zake mildere inzichten 
de overhand, nadat de in Nederland gevoerde 
schoolstrijd tusschen voor- en tegenstanders 
van het bijzonder onderwijs, tengevolge van de 
overwinning van de kerkelijke partijen bij de 
stembus, voorloopig in dien zin beslecht was, dat 
voor bijzondere scholen op godsdionstigen grond
slag uitdrukkelijk aanspraak op subsidie werd 
erkend. Besloten word, dat dit beginsel aanstonds 
ook voor de koloniën toepassing zou vindon, zoo
wel ten aanzien van het onderwijs voor Europe
anen als van dat voor Inlanders. Sinds dien is het 
voornamelijk do Zending geweest, die van de ge
legenheid om met staatssteun deel te nemen aan de 
onderwijsvoorziening,in het bijzonder ten behoeve 
van de Inlandsche bevolking, op ruime schaal 
hooft weten gebruik te maken. Eigen initiatief 
tot schoolstichting heeft zich tot dusvor onder 
die bevolking nog slechts weinig geopenbaard, 
al beginnen zich den laatsen tijd teekenen voor te 
doen van grootoro werkzaamheid van Inlandsche 
zijde op dit gebied, vooral ten aanzien van het 
meisjesonderwijs. Ook op het gebied van het 
Europeescli onderwijs heeft het particulier initia
tief, mot gebruikmaking van de daarvoor ver
krijgbaar gestelde geldelijke bijdragen van hot 
Gouvornemont, zich een niet onbelangrijk aan
deel in de onderwijsvoorziening verzekerd.

Het is echter, zooals gezegd, voornamelijk ten 
aanzion van het Inlandscli onderwijs, dat particu
liere (in hoofd zaak Zendings-) vereenigingen hare 
nuttige werkzaamheid op schoolgebied krachtig 
hebben kunnen ontplooien. In do laatste 15 jaren 
won steeds meer hot inzicht veld, dat het Gouver
munt bij do vervulling van do reusachtige taak 
om de millioonen dor inheemscho bevolking al
thans eonig olementair onderwijs te verschaffen 
on daardoor tot beschaving on meerdere ontwik
keling te brengen, do hulp en medewerking der 
Zending, die — zij hot ook gedreven door andere 
boginsolen on met andero oogmerken — zich 
evoncens do zorg voor het onderwijs dier bovol- 
king tot taak gesteld had, niet alleen met dank
baarheid diende te aanvaarden, maar dat initia
tief ook door ruimo subsidies onder billijke voor- 
waardon krachtig behoorde to bevorderen en 
aan to moedigen. Do Troonrodo van 1901 leidde 
dozo nieuwere inzichten in met de uitspraak dat 

vaster voot” steun moest wordon verleend 
aan don maatschappelijkon arbeid dor Zending. 
Hot vorleonon van subsidio voor het opvoedkun
dige en goneeskundigo deel van de zendingstaak 
moest niet langer beschouwd wordon alsecn gunst, 
maar als eon recht, waarop do Zending— mits vol
daan werd aan zekere voorwaarden, — zou kunnen 
rekenen. Do subsidies dienden voorts op 
danige bedragon to worden gestold, dat het Gou-

van
verleend aan te goeder naam on faam bekend 
staande personen, dio ten minste een Europcoscho 
lagere school met vrucht hebben doorloopon of 

daarmede gelijkstaande kennis bezitton. Het 
van onderwijs door Europeanen aan In

een
geven
landcrs zonder vergunning is strafbaar. Christe
lijke zendelingen dio reeds in het bezit zijn van 
de bijzondere toelating voor de uitoefening van 
hun dienstwerk, behoeven do vergunning niet.

§ 51. Huisonderwijs. Eon bijzondere vorm van 
particulier onderwijs, dat aan de inmenging van 
de overheid zoo goed als geheel is onttrokken, is 
het huisonderwijs, d.i. onderwijs, hetwelk zich bo- 
perkttot do kinderen van ton hoogste drie gezinnen 
en gegeven wordt in do woning van het hoofd van 
één dier gezinnen. Wordt dit onderwijs uitslui
tend gegeven aan de kinderen van één gezin of 
bestaat op do plaats, waar het gegeven wordt, 
geen gelegenheid tot het bezoeken van Euro- 
peesche lagero scholen, dan behoeft de onderwij
zer zelfs niet in het bezit to zijn van de gewone 
akte(n) van bevoegdheid tot het geven van lager 
onderwijs.

§ 52. Subsidieering bijzonder onderwijs.
Hoewel het Regeeringsreglemcnt, evenmin 
als de daarop steunende organieko regelingen 
betreffende het Europeesch en het Inlandsch 
onderwijs, eenig voorschrift bevatten omtrent 
de geldelijke ondersteuning van het bijzonder 
onderwijs uit de openbaro kas, heeft dit der Re- 
geering nimmer weerhouden om, eerst op beschei
den schaal, later met milder hand, het particu
lier initiatief tot schoolstichting door geldolijke 
bijdragen te steunen en aan te moedigen. Reeds in 
1841 werd het als een verplichting dor Regeoring 
beschouwd om het Nederlandsch Zendelingge
nootschap, dat zich de behartiging van do onder- 
w ijs belangen der Inlandsche Christenbevolking 
in de Molukken aangetrokken had, in zijn werk
zaamheid to steunen door beschikbaarstelling 
van fondsen ter bezoldiging van onderwijzers on 
aankoop van school behoeften. Ook na de tot
standkoming van hot Regecringsreglcment bleef 
do Regeoring voortgaan met de toekenning van 
oen geld el ij ko tegemoetkoming in do kosten van 
oprichting en instandhouding van particuliere 
scholen ten dienste van de Inlandsche bevolking, 
waarvan er inmiddels ook op Java geleidelijk 
eenigo tientallen waren tot stand gekomen door 
de bemoeienis en den invloed van Europcescho 
en Inlandsche bestuursambtenaren.

De overweging dat door dergelijko schooltjes 
(„gemeentescholen”, zooals zij destijds werdon 
genoemd) krachtig zou kunnen wordon bijge
dragen tot een zoo spoedig mogelijko uitbreiding 
van het Inlandsch onderwijs, waartoe in 1870 
besloten was, gaf aanleiding tot de uitvaardiging 
van do eerste subsidieregeling (1874), wolko be
oogde do oprichting van de hiorbedoeldo parti
culiere Inlandsche scholen door do toekenning 
van geregelde geldelijke bijdragen aan to moe
digen en to bevorderen.

Deze vrijgevige houding van do Rogeoring 
tegenover het bijzonder onderwijs betrof echter 
uitsluitend do neutrale particuliere scholen. Do 
destijds in het moederland overheorschondo in
zichten omtrent do houding van do overheid te-
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! spectcurs en plaatsolijko schoolcommissies). Daar

naast bestaat sedert 1911 (Ind. Stb. 1911 no. 40) 
ton bchoovo van kerkolyke organisaties en rechts
persoonlijkheid bezittondo vereenigingen, die 
gesubsidieerde Inlandsche scholen onderhouden, 
do gelegenheid om subsidio te ontvangen voor 
het door of van wege haar op die scholen uitge- 
oofend toezicht. Aanleiding tot dezen maatregel, 
welke uitsluitend van toepassing is op particu
liere Inlandsche scholen — en wel in het bijzon
der zendingsscholen — was do overweging, dat 
do resultaten van het door de Zending verzorgd 
onderwijs voor de Inlandsche bevolking, gelijk 
do ondervinding had geleerd, in hooge mate af
hankelijk waren van het door de zendelingon of 
andore voor die taak door de corporatie aangewe
zen personen uit geoefend geregeld toezicht op do 
scholen en van de voortdurende leiding door hen 
van do Inlandsche onderwijzers. Do ter dezer zake 
getroffen algemeone regeling geldt niet voor con 
tweetal zendingsressorton in do Buitenbezittin
gen (do Minahasa en Soeinba), waar do Zending 
voor het hierbedockl toezicht een specialen 
schoolopziener in dienst genomen heeft en voor 
do daaraan verbonden kosten (als voor bezoldi
ging, uitzending uit Nederland als anderszins) op 
bijzondere wijze gesubsidieerd wordt. De hier 
beschreven vorm van subsidieering gaat vorder 
dan velen wel gewenscht of noodig oordeeleii. 
Inderdaad is de gedeeltelijke bekostiging door 
den staat van het duor particulieren uitgeoefend 
toezicht op liet bijzonder onderwijs een nieuwig
heid, welke zelfs warme pleitbezorgers van de 
rechten van het bijzonder onderwijs niet geheel 
kunnen goedkeuren. Vooropgesteld, dat dit par
ticulier schooltoezicht in geen enkel opzicht te 
kort mag doen aan liet overheidstoezicht, dat 
in zijn vollen omvang ook voor de hierbedocldo 
scholen moet blijven bestaan, kan men niet zeg
gen, dat de overheidstaak op dit gebied door het 
eigen toezicht der Zending eonigcrmato verlicht 
wordt, zoodat dus de boven geschetste grondslag 
voor subsidieering van het zendingsonderwijs in 
hot algemeen hier gemist wordt.

§ 54. Dc instellingen van particulier onder
wijs worden hieronder zooveel mogelijk in de
zelfde volgorde behandeld als boven die van 
het openbaar onderwijs. Een afzonderlijk hoofd
stuk (VII) is gewijd aan het particulier C/hineesch 
onderwijs op nationalistisehen grondslag, dat een 
zeer bijzonder karakter draagt.

Ter vermijding van te groote uitvoerigheid 
worden van do verschillende subsidieregelingen 
alleen do voornaamste bepalingen en voorwaar
den vermeld, zooveel mogelijk in overzichtelijken 
vorm. Vooraf gade vermelding van eenigo parti
culiere onderwijsinrichtingen, die niet onder 
een der volgende groepen te brengen zijn en 
buiten de algemvene subsidieregelingen 
steun uit 's lands kas ontvangen. Het zijn een 
tweetal Industriescholen voor meisjes te Batavia 
en te Soerabaja, een knip- en naaicursus voor 
Indo-Europeesche meisjes (uitgaande van do 
Verecniging voor In- en Uitwendige Zending te 
Batavia), voorts cursussen tot opleiding voor het 
klein-ambtenaarsexamen on tot het aanleeren 
van Engelsch en boekhouden (opgericht door don 
Indischen Bond te Batavia en te Meester-Cor- 
nelis), en eindelijk do in den laatsten tijd sterk 
in aantal toegenomen cursussen in het Nedor- 
Jandsch ten behoeve van Inlanders on CJhinoozen,

vernement con ruim aandeel in do kosten zou 
dragen.

Sedert 1906 is onder den invloed van dozo 
leidende gedachten groote uitbreiding gegeven 
aan het. aantal subsidieregelingen, waarmede 
veelal een verhooging van dc subsidiebedragen 
gepaard ging. Daardoor is thans aan het particu
lier initiatief voor nagenoeg elk soort van onder
wijs— Europcesch zoo wel als Inlandsch — goddelijke 
steun gewaarborgd onder zekere, niet al to be
zwarende, voorwaarden. Sommige soorten van 
onderwijs, zooals het voorbereidend (Europcesch) 
onderwijs (fröbel- en bewaarscholen) en het 
onderwijs voor Inlandsche meisjes (zie daarover 
§ 25) zijn tot dusver zelfs geheel aan het parti
culier initiatief overgelalen. Zocals boven (§ 6) 
bleek zal thans ook van landswegc daarin 
voorzien worden. In sommige streken der 
Buitenbezittingen, onthoudt do overheid zich, 
in verband met de werkzaamheid der Zen
ding, voorloopig van stichting van scholen 
voor de Inlandsche bevolking. Dit geschiedt 
voornamelijk in gebiedsdeelen waar nog primi
tieve toestanden hccrschen en waar een zendings- 
corporatie werkzaam is te midden van een in 
meerderheid animistische bevolking. Voor den 
pioniersarbeid, die daar te verrichten valt, is het 
van groot nut, dat de Zending, wier werkzaamheid 
hier goeddeels samen gaat met het op het scheppen 
van ordelijke en geregelde toestanden aanstu
rend werk van het bestuur, ten aan zien van het 
onderwijs geen mededinging van anderen behoeft 
te duchten, terwijl ook de belangen der bevol
king er ongetwijfeld mee gebaat zijn, dat het 
onderwijs — een der voornaamste middelen tot 
beschaving — in één hand berust. Bezwaren tegen 
het overlaten van de zorg voor het onderwijs 
aan een Christelijke corporatie, wier doel is 
kerstening der bevolking, doen zich hier — waar 
men uitsluitend te maken heeft met heiden scho 
volksstammen, wier animistische levensbeschou
wing niet kan worden ontzien zonder eiken voor
uitgang op den weg der beschaving onmogelijk 
te maken —niet of akhans^iiet in die mate voor, 
als in streken met een meer beschaafde en 
overwegend Mohammedaansche bevolking. Die 
bezwaren wrorden trouwens goeddeels ondervangen 
door de in 1916 in alle subsidieregelingen voor 
het InJ. onderwijs opgenomen voorwaarde, dat 
op bijzondere scholen op godsdienstigen grondslag, 
gevestigd op plaatsen, waar niet voldoende ge
legenheid bestaat tot het ontvangen van neutraal 
onderwijs, vrijstelling van het bij wonen van 
het godsdienstonderwijs en van godsdienstige 
verrichtingen moet worden gegeven aan kin
deren, wier ouders of verzorgers zulks op grond 
van gomoedsbezwaren verlangen.

De aanneming en doorvoering van de vrijgevi
ger beginselen ten opzichte van het zendingsonder
wijs hebben niet nagelaten van de zijde der voor
standers van de openbare school hier en in Indië 
meer of minder ernstige protesten uit te lokken. 
Beschouwingen over dien „Indischen school
strijd”. die over het algemeen dc naast belang
hebbenden : de groote massa der Inlandsche be
volking, vrijwel onberoerd heeft gelaten, vallen 
buiten het kader dezer verhandeling.

§ 53. Toezicht. Het particulieronderwijs —gesub
sidieerd of niet —is onderworpen aan het toezicht 
der overheid met hare daarvoor aangewezen orga
nen (directeur van Onderwijs en Eeredienst, in-
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onderhouden door het Algemeen Nedcrlandsch 
Verbond. Aangezien deze leergangen, welko deels 
ook een voorbereiding geven voor het zgn. klein
ambtenaarsexamen in een sterk gcvooldo be
hoefte voorzien, zullen zij eerlang worden gesubsi
dieerd volgens vaste regelen, wolko booogen do 
oprichting van dergclijko leergangen, krachtig 
te bevorderen onder do noodigo waarborgen 
voor het gehalte van het onderwijs. Een bedrag 
van f 125.000 is daarvoor op do begrooting 
voor 1919 uitgetrokken.

II. Voorbereidend Onderwijs.
§ 55. Hot voorbereidend ondorwijs, zooals dat 

aan fröbel- of bewaarscholen gegoven wordt, heeft 
in Indio vooral do strekking om kinderen, voort
komende uit een omgeving, waar goon of slecht 
Nedcrlandsch gesproken wordt, eonigo vertrouwd
heid met onze moedertaal bij te brengen, vóórdat 
zij do lagcro school bezoeken. Do eersto poging 
tot hot verkrijgen van voorbereidend ondorwijs 
ging in 1849 uit van de toen bestaando Hoofd - 
commissio van onderwijs. Destijds waron er wol 
zoogonaamdo bewaarscholen, maar dezo waron 
hoofd zakelijk slechts kindorbewaarplaatsen. In 
1850 werd de eersto fröbelschool door particu
lieren to Batavia opgericht, doch eerst na 1877 
kreeg dit onderwijs eenigo meerdore uitbreiding. 
Do regeering heeft zich langen tijd bijna niet 
met het particulier voorberoidend ondorwijs in- 
gelaton. Eerst sedert 1907 zijn daarvoor subsidios 
beschikbaar gesteld. Aan don mcormalon op haar 
uitgooefenden aandrang om dit ondorwijs zelf ter 
hand to nemen, heeft de regeering langen tijd 
weerstand geboden, totdat do slechte uitkomsten 
van liet onderwijs aan de voorklassen van 
Europcescbe en Holl.-Ohin. scholen haar onlangs 
dwongen dit stelsel van onthouding to verlaten 
en in beginsel te besluiten tot de oprichting 
van openbare fröbelscholen. Ter voorbereiding 
daarvan zal in 1919 een kweekschool voor do 
opleiding van fröbelonderwijzeressen worden 
opgericht, terwijl een speciale akte van be
voegdheid voor het geven van fröbelonderwijs 
zal worden ingesteld, to verkrijgen door het 
afleggen van een staatsexamen. Do subsidierege
len in bijblad no. 6033 on 731G liebbon alloon 
betrekking op scholen bestemd voor kinderen van 
Europeanen, zonderdat de toelating van kinderen 
van Inlanders en met dezen golijkgestolden bo- 
tólirtt uitgesloten is. Het aantal kinderen van deze 
laatste bevolkingsgroepen mag echter niet meer 
dan éón vierde van hot goheolo aantal loorlingon 
bedragen. Deze beperking geldt niet, wannoor do 
Inlandscho kinderen los ontvangen in een afzon
derlijken cursus, gehouden op andere uren dan 
waarop do Europcoscho kinderon bozig gohoudon 
worden. Kinderon van onvermogondo Europo- 
anon moeten kosteloos worden opgonomon. Do 
scholen voldoen over hot algemeen maar aan 
matige eischen, hetgeen goon vorwondoring bo- 
hooft to baren, waar aan do leorkrachten geen 
bijzondere eisehon van bovooghoid zijn gestold on 
de subsidies botrokkelijk laag gehouden zijn. Het 
aantal scholen bedroog eind 1917 08 mot 4529 
leerlingen. Die scholon ontvingen subsidie tot een 
gezamenlijk bedrag van / 70.550. De subsidies 
zijn onlangs verhoogd.

III. Lager onderwijs met Nederlandsch 
als voertaal.

§ 5G. Wottolijk geregeld is alloon do subsi-

dicoring van particuliere Europcoscho lagere on 
Hollandsch-Inlandscho scholon. VoorHollandsch- 
Ohinooscho scholon doed zich do bohoofto 
zoodanige rogoling nog niot govoolon; do woinigo 
scholon van dozo soort (eind 1917 bestonden or 
slechts 7) ontvangen ondor zekero voorwaardon 
subsidio tot eon bedrag van 2/3 der koston. Do 
subsidioregolingon voor Europcesche lagero on 
Hollandsch-Inlandscho scholen komen in veel op
zichten met elkander ovoreon en bovatten uitvoo- 
rigo bepalingen, welke—zooveel mogclijk mot toe
passing van de mot betrekking tot het openbaar 
onderwijs aanvaarde on boproefdo beginsolen — 
beoogen to waarborgon; 1°. dat het onderwijs 
door eon voldoend aantal bovoegde leerkrachten 
gegeven wordt; 2°. dat hot onderwijs, wat om
vang en aantal lesuren betreft, aan redelijke 
eischen voldoet en minstens omvat do leerstof, 
welko op do openbare scholen van dezelfde soort 
onderwezen wordt; 3°. dat de positie en dienst- 
voorwaardon van hot personeol behoorlijk gere
geld zijn; 4°. dat hot aantal do school bezoekende 
leerlingen minstens ovon groot is als dat, hetwelk 
voreischt word . voor de oprichting en instand
houding van een openbaro school (het minimum
aantal leerlingen bedraagt voor de Europeesche 
scholen 20 of 15, naarmate de school gevestigd 
is op Java en Madoera of daarbuiten en voor de 
Hollandsche-Inlandscho scholen 30). Voorts is 
als eisch gesteld, dat de school staat onder het 
bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittende 
voreeniging of instelling en niot worde gehouden 
als winstgevend bedrijf, welke voorwaarden niet 
gelden voor particuliere Europeesche lagere 
scholen op plaatsen, waar geen openbare school 
gevestigd is. Subsidio wordt verleend voor: a. do 
bezoldiging enz. van do leorkrachten en van een 
schoolbediendo; b. oprichting (huur) on onder
houd der gobouwon; c. do inrichting dor school
lokalen (aanschaffing van schoolmeubilair enz), 
en do geregelde aanvulling daarvan.

Na deze algemeono mededeolingen volgen hior- 
onder nog eonige bijzonderheden omtrent elke 
catogoric van scholen afzonderlijk.

§ 57. Europeesche lagere scholen. De toe
lating van kindoren van Inlanders on m. d. g. 
is ook ton aanzien van de particuliere Euro- 
peosclio scholen aan boiJerking onderworpen 
door do bepaling, dat do school haar recht op 
subsidio verbeurt, wanneor hot aantal dozer 
kindoren moor dan één vierdo van do schoolbe
volking uitmaakt. Do subsidies voor do leerkrach
ten regelen zich naar do voor de openbaro onder
wijzers vastgcsteldo dionstvoorwaardon. Als al- 
gomoone fractio wordt toegokend do helft van do 
aanvangsbezoldiging van een openbaar ondor- 
wijzer van overcenkomstigon rang plus het volle 
bedrag der salarisvorhoogingon. Voor de gebou
wen on de koston van eerste inrichting enz. be
draagt do subsidio ovenoons do helft van de 
workolijko of geschatte huurwaardo of van hot- 
geon werkelijk is uitgogoven tot een maximum, 
dat niot hooger mag zijn dan de helft van het
geen voor een openbare school van gelijko grootto 
uit dezen hoofdo wordt betaald. Aan ï>articuliore 
Europcescho scholen verbondon namiddagcur- 
susson in do Franscho taal en vrouwolijko 
nuttige hnndworkon kunnen eveneens ondor 
zekero voorwaardon subsidio ontvangon (ƒ10 
per wokclijksch lesuur tot een maximum van /40 
por klasse.)

aan oen
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; clo lagero scholen. Daarbij wordt in ovcreonstom- 
ming mot do in liet moederland bestaande regeling 
uitgegaan van het beginsel, dat do subsidies moe

ten dienen tot dekking van hot tekort op do ex
ploitatie, echter tot een zeker maximum-bedrag.

Van de subsidievoorwaarden verdienon afzon
derlijk vermelding die, waarbij aan do besturen 
dor scholen do bevoeghoid is gegeven om onder 
nadoro goedkeuring van don directeur van On
derwijs on Eoredienst eonigo mot name gonoomde 
vakken van het verplichte programma to vor- 
vangen door andere, niet op hot programma ver- 
molde vakken, en do bepaling, welke toolaat om 
voor ten hoogste vier vcrplichto vakkon tijdolijke 
leerkrachten aan to stollen, dio niet aan do voor- 
geschroven oischen van bevoegdheid behoeven 
to voldoen. Van do subsidieregeling wordt slechts 
profijt getrokken door vier boogore burgerscholen 
voor meisjes, nl. drio to Batavia (waarvan 2 
Roomsch-Katholieke kloosterscholen) en één to 
Socrabaja. Hot aantal leerlingen dier inrichtin
gen, dio alle uit drie leerjaren bestaan, bedroeg 
oind 1917 243, allen Europeescho meisjes.

§ 60. Meer uitgèbreid lager onderwijs. Do subsi
dieregeling is eerst onlangs aangepast aan do her
vorming, die do openbare M. U. L. O.-cursussen 
in 1914 ondergaan hebben, waarbij zij tot zelf
standige scholen werden verheven (zie § 10). Zij 
laat vrijheid tot ondersteuning, zoowel van Mulo- 
scholen als van Mulo-leergangen, en opent tevensdo 
gelegenheid om dergelijke inrichtingen uitsluitend 
voor meisjes to bestemmen. Overeenkomstig den 
eisch, geldende voor de openbare M. U. L. O. scholen, 
moeten do onderwijzers allen in het bezit zijn van 
de hoofdaktc on, wat de bijakten betreft, tezamen 
do bevoegdheid hebben om onderwijs to geven in 
alle aan den cursus onderwezen vakken. Het on
derwijs in vreemde talen kan ook worden opge
dragen aan daartoe bevoegde vreemdelingen, ook 
al hebben zij geen verdere onderwijsbevoegdheid. 
Dio eisch van een bijzondere ondenvijsakto geldt 
evenmin voor het onderwijs in hot handteo kenen. 
Hot aantal leerlingen moot minstens 6 per klasse 
bedragen. Indien op de plaats, waar do school ge
vestigd is, geen openbare M. U. L. O. school be
staat, mag do toogang aan geen leerling geweigerd 
worden op grond van godsdienstige gezindheid 
(voor do H. B. S.en geldt dezelfde bepaling). 
Do overigo subsidievoorwaarden, evenals do wij
ze van berekening dor subsidio-bedragen, zijn 
m.m. gelijk aan die voor do Europeescho lagere 
scholen. Alleen wordt voorde onderwijzers boven 
do gewone subsidies een bedrag van ƒ50 ’s maande 
als toelage op het salaris tegoed gedaan. Voor 
een aan den cursus verbonden namiddagcursus 
in hot Fransch kan afzonderlijk subsidie worden 
verleend (/ 10 ’s rnaands per wokelijksch lesuur).

Het aantal particuliere cursussen bedroeg 
eind 1917 drio mot 136 leerlingen (waaronder 4 
Cbineezen en 7 Inlanders); do moesten dezer 
leerlingen waren meisjes.

V. Technisch- en vakonderwijs.
§ 61. Er bestaat slechts één particuliere in rich

ting voor technisch onderwijs, aansluitend bij het 
Europeeseh lager onderwijs, t.w. doSemarangscho 
ambachtschool, dio in een 3-jarigcn cursus jonge
lieden opleidt tot bouwkundigen en werktuig 
kundigen. De inrichting geniot een vasto jaar 
lijksche subsidie van / 12.000 en telde eind J 917 
117 leerlingen, allen Europeanen.

Het aantal particuliore Europeescho scliolon 
bedroeg eind 1917 47 met een totaal aantal leer
lingen van 8140 (waaronder 540 kindoren van 
Inlanders en 1118 Ohineczcn); 31 dier scholen ont- 
viugen subsidie tot een gezamenlijk bedrag van 
/ 585S0S.

§ 58. jHollandsch-Inlandsche scholen. De subsi
dieregeling bevat eenige bijzondere bepalingen, 
welke booogon te vorhoeden, dat do met betrekking 
tot het Hollandsch onderwijs voor Inlanders aan
vaarde beginselen wat betreft de beperkto behoef
te aan en den aard van dit onderwijs (zie § 7) door 
de werkzaamheid van het particulier initiatief, ge
steund door landsgelden, opzijgezet en verzwakt 
zouden worden. Als zoodanig verdienen do volgen
de subsidievoorwaarden vermelding. Do school 
moet voorzien in een door do Regeering erkende 
behoefte en ook overigens moot hare oprichting 
door do Regeering zijn goedgekeurd. Bij do toe
passing van deze bepaling in do practijk wordt 
aangenomen, dat die behoefto aanwezig is, 
wanneer bij gebroko van particulier initiatief 
do Regeering eerlang zelve tot oprichting van 
een' Hollandsch-Inlandsche school zou moeten 
overgaan. Kinderen van gegoeden en aanzienlij
ken moeten bij de toelating van leerlingen voor
gaan. Heffing van schoolgeld is verplichtend, 
met een minimum, dat niet beneden het school- 
geldtarief van de openbare scholen mag gaan en 
een maximum van ƒ 120 ’s jaars.

Omtrent de inrichting van het onderwijs en do 
daarmede verband houdende formatie van het 
onderwijzend personeel bevat de regeling weinig 
bindende bepalingen, zoodat te dier zake volgens 
verschillende inzichten kan worden to werk ge
gaan. Slechts is als eisch gesteld, dat ten minste 
dezelfde vakken moeten worden onderwezen 
als aan de openbare scholen, maar men is vrij in 
de regeling van do aan iedor vak te besteden tijd. 
De verhouding tusschen het aantal Europeescho 
en Inlandsche onderwijzers kan naar eigen ver
kiezing worden geregeld. Echter geldt do forma
tie van de openbare scholen als maximum voor 
subsidieering. Heeft een particuliere school meer 
Europeesche, doch minder Inlandsche onder
wijzers dan aan een overeenkomstige openbaro 
6cliooI zijn verbonden, dan wordt voor eiken 
Europeeschen onderwijzer boven de formatie 
van de openbare scholen het hoogste subsidie
bedrag toegekend, dat anders voor een Inland- 
Bchen onderwijzer zou zijn betaald. Do wijzo van 
berekening der subsidies geschiedt op ovoreen- 
komstigen voet als voor de particuliere Euro
peesche scholen. Alleen is do algemeeno fractio 
van de uitgaven, tot welke subsidie verleend 
wordt, voor de Hollandsch-Inlandsche scholen 
hooger gesteld, n.I. twee derde, met het oog op do 
mindere kapitaalkracht van de bevolkingskrin
gen, waarvoor deze scholen bestemd zijn. Het 
aantal particuliere Hollandsch-Inlandsche scho
len was eind 1917 54, waarvan 25 subsidie ge
noten met een totaal van 4627 leerlingen. Onder 
deze scholen zijn begrepen die, welke uitsluitend 
voor meisjes bestemd zijn.

IV. Middelbaar en ander onderwijs, onmiddellijk 
of middellijk aansluitend bij het lager onderwijs 

met het Nederlandseh als voertaal.
§ 59. Hoogere Burgerscholen. Ten aan zien van 

de particuliere hoogero burgerscholen is een ander 
etelsel van subsidieering aangenomen dan voor
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VI. Inlandsch lager onderwijs.
§ 62. Voor do subsidieoring van hot bijzondor In- 

landsoh lager onderwijs bestaan twco algomoono 
regelingen: een regeling van 1895, die bij hare uit
vaardiging voor goheclNcd.-Indiëgold,dooh thans 
in liaro werking tot een deel der Buitenbezittingen 
beperkt is, en een regoling van 1906 voor Java on 
Madocra. Daarnaast zijn in latere jaren, bijzonder
lijk in liet belang van hot zondingsonderwijs, af
zonderlijke subsidierogolingen uitgevaardigd voor 
een aantal gewesten of gedeelten van gewesten 
in de Buitenbezittingen, waar zendingsveroeni- 
gingen het onderwijs voor delnlandscho bevolking 
grootendeels in handen hebben. De beide ge
noemde algemoone regelingen, evenals op één na 
do bijzondere regelingen voor do Buitenbezittin
gen, houden nog geen rekening met de nieuwere 
beginselen ten aanzien van do wijzo van voor
ziening in de behoefte aan Inlandsch lager onder
wijs, welke leidden tot de invoering van het ge
deeltelijk door do bovolking zelve bekostigd 
desa- of volksonderwijs (zie § 24). Toon die 
regelingen liet licht zagen, gold nog do Gou- 
vernoments 2o klasse-scliool als do eigenlijke 
volksschool en het is dus niet te verwonderen, 
dat men zich dat schooltype in zijn eenvoudig- 
eten vorm van drio-klassigo school, waar alleen 
lozen, schrijvon on rekenen wordt geleerd, als 
voorbeeld koos voor do subsidieoring van hot bij
zonder Inlandsch lager ondorwijs. Do subsidie
regelingen laten dan ook geen plaats voor do 
subsidieoring van door het particulier initiatief 
in het leven geroepen desa-scholen, waarbij het 
beginsel van gedeeltelijke zelf bekostiging door 
de plaatselijke gemeenschappen op den voorgrond 
staat. Een herziening van de subsidieregelingen op 
dit punt kan niet lang meer uitblijvon. De straks 
te bespreken subsidieregeling voor Soomba en 
Flores, waarin do onderscheiding van hot lager 
onderwijs in standaard-ondorwijs on volksondcr- 

voor het eerst ook ton aanzien van het

in do termen van subsidieoring kunnen vallen 
en voor eon grootor aantal onderwijzers subsidie 
kan worden genoten. Eindelijk bracht do nieu
we regeling een niet onaanzienlijke verhooging 
van de subsidiebedragen tegelijk mot eon bil- 
lijker wijze van berekening van die bedragen.

Belioudons deze verschilpunten zijn do bepa- 
lingon en voorwaarden van beide regelingen in 
hoofdzaak gelijk . Van die voorwaarden verdien- 
nen de volgende vermelding. Ton genoegen van 
do Regeering moot worden aangotoond, dat do 
school vóórziet in oen werkelijk bestaande be
hoefte. Deze voor waarde wordt in de praktijk 
zóó verstaan, dat de behoefte aan onderwijs 
reeds goaelit wordt aangetoond te zijn door de 
aanwezigheid van hot voorgeschreven minimum 
aantal leerlingen. Door sommigen is wel eens 
twijfel geopperd of deze uitlegging wel strookt 
met de bedoeling van het voorschrift, hetwelk 
volgens hen eigenlijk een waarborg verlangt, 
dat do aard van het op do school gegeven onder
wijs (waarbij dan in het bijzonder gedacht 
wordt aan scholen op godsdienstigon grondslag), 
overeenkomt met de wensehen en behoeften der 
bevolking.

Omtrent den om vang van het onderwijs be
palen do subsidieregelingen zich tor, het stellen 
van den minimalen eisuh, dat het moet omvatten: 
lezen, schrijvon en rekenen met geheele getallen, 
alles in de landstaal of, zoo deze daarvoor niet 
bruikbaar is, in hot Maleisch met gebruikma
king van het eigen en hot Lutijnsche letter
schrift.. De besturen der scholen zijn vrij om het 
onderwijs boven deze minimum-eischcn zoover 
uit te breiden, als zij wenschelijk achten. De sub
sidievoorwaarden bevatten overigens de gew'one 
waarborgen omtrent het minimum-aantal leer
lingen (zie bov.n), do formatie on bevoogdheid 
(waaromtrent de eischen vrij laag gesteld zijn) 
van het personeel, do inrichting der schoollokalen, 
do toelating van leerlingen zonder cenig onder
scheid van godsdienstige gezindheid enz., terwijl 
onlangs daaraan nog werd toegovoegd de reeds 
vermoMe (§ 52) voorwaarde in zake de fauultatief- 
stelling van het godsdienstonderwijs voor kinde
ren, wier ouders daartegen gemoedsbezwaren aan 
den dag leggen.

Do subsidieregeling van 1895 verleent een 
eenmalige subsidio voor do kosten van eerste 
inrichting (dus niet voor dc bouwkosten) on 
jaarlijks een bijdrago voor onderhoud en aanvul
ling dier inrichting en ter tegemoetkoming in ver- 
dero uitgaven. De bedragen loopen uiteen onder
scheidenlijk van ƒ 200 tot / 400 (oubsidie in ééns) 
on van / 120 tot / 290 (jaarlijkscho bijdragon) 
naar gelang van hot aantal leerlingen. De rego
ling voor Java en Madocra geeft, bohalve eon 
eenmalige vergoeding voor bouw on eerste in
richting tot een bedrag van drie vierden der wer
kelijke uitgaven, jaarlijksche subsidies per leor- 
kracht, waarvan de bedragon afhankelijk zijn 
van do bevoegdheid on don rang der onderwijzers, 
on bijdragon voor het gewoon ondorhoud en de 
aanvulling der eersto inrichting, afhangende 
van het aantal leerlingen.

Sedert voor verschillende gewesten of doelen 
van geweston op do Buitenbezittingen moe ge
meenlijk het grootste aantal particuliere In- 
landsche scholon, afzonderlijke subsidieregelingen 
zijn vastgesteld en in andere doelen dier bezit
tingen (voornamelijk Sunuura’s Westkust en

WIJS,
bijzonder onderwijs is voorgeschreven, geeft een 
aanwijzing in welke richting het nieuwe subsidie
stelsel zich zal moeten bewogen. Do algemeono 
sub.sidic-regolingen zijn ook van toepassing op 
scholen, welke uitsluitend of in hoofdzaak door 
Ghincozon en andere vreomdo Oosterlingen be
zocht worden.

§ 63. Algcmecne regelingen. Do vervanging voor 
Java en Madocra van do regeling van 1895 door 
die van 1 906 was een eerste uiting van hot strovon 
om door verbetering van do subsidievoorwaarden 
liet particulier initiatief aan ie moedigen om 
krachtiger dan voorheen mede te werken aan do 
onderwijsvoorziening voor de ïnlandsolie bovol
king (zie § 52). Do verschillen tusschon do oude 
en de nieuwe regeling houden daarmede verband. 
Droeg volgens do oude regeling het subsidie, ook 
wanneer de school aan alle gestolde voorwaarden 
voldeed, r.ng eonigszins het karakter van oen 
gunstbewijs, waartoe het Gouvernement niet 
verplicht was, de regeling van 1906 erkent uit
drukkelijk een recht op subsidie, indien aan do 
voorwaarden wordt voldaan. Voorts stelt deze 
regeling ruimere voorwaarden wat- betreft het 
minimum aantal leerlingen en de formatie van 
het voor subsidieoring in aanmerking komend 
onderwijzend personeel, zoodat ook kleinere 
scholen (een aantal van 12 leerlingen is daarvoor 
voldoende, terwijl de regeling van 1895 een 
schoolbezoek van minstens 25 leerlingen oischt)
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perktor leerprogramma en uitgobreido scholon 
met vier leerjaren. Voorts bevat do regeling bo- 
palingen tot tegongang van hot in do Minahasa 
veel voorkomend euvol, dat do ouders hunne 
kindoron to lang op school houden.

Soeniba en Flor es. Op dezo eilanden van 
den Timor-arcliipol, waar to rniddon van een in 
meerderheid animistischo bevolking Christelijke 
zendiugscorporaties (do Zending der Gero- 
formeordo Kerken op Soemba on do Roomsch 
Katholieke Missie op Flores) sedert jaren werk
zaam waren, deed zich een goede gelegenheid 
voor om uitvoering to geven aan hot donk* 
beeld om do verzorging van het onderwijs als 
voornaamsto beschavingsfactor, geheel aan do 
Zending over to laten en haar voor dien arbeid 
op zoodanigen voet to steunen, dat zij zooveel 
mogelijk daarbij naar eigen inzicht to werk zou 
kunnen gaan, behoudens eenige algemeeno 
waarborgen, dat do door het Gouvernement 
aangenomen beginselen ten aanzien van hot 
volksonderwijs zouden worden opgevolgd en 
dat do bijdrage van het Land in de kosten niet 
zou overschrijden het bedrag, dat do Regeoring 
redelijkerwijs en lettende op de behoeften van 
andere streken voor het betrokken gebiedsdeel 
beschikbaar kan stellen. Aanvankelijk meende 
de Regeering dezo beginselen op geen bolero 
wijze in toepassing te kunnen brengen, dan door 
het onderwijs in zijn vollen omvang aan de be
trokken zendingslichamen uit te besteden tegen 
een overeen to komen vaste som ’s jaars, maar 
de moeilijkheid om juiste grondslagen te vinden 
voor de berekening van die uitbestedings- 
som, waarvoor allo vaste gegevens ontbraken, 
noopte haar van dat plan af to zien on in plaats 
daarvan een stelsel to kiezen, waarbij do zorg voor 
het Inlandsch onderwijs gedurende een tijdvak 
van 10 jaar aan do Zending werd opgedragen 
en een wel omlijmd programma werd aangegoven, 
volgens hetwelk do Zending had zorg to dragon 
voor do oprichting van scholon, terwijl do sub
sidies por school zoudon worden uitgekeerd. 
Tegen deze — in 1913 tot stand gekomen — 
regeling, die, hoewel eenzijdig door bof Gouver
nement vastgesteld, in velo opzichten het karak
ter droeg van oen wedorkeerigo overeenkomst 
tusschen Regeering en Zending, rezen staats
rechtelijke bezwaren. Na overleg met do betrok
ken zendingslichamen werd de regeling daarom 
vervangen door een nieuwe subsidie ordonnantie 
van October 191ö(Ind. Stb.no. 020). Do grond be
ginselen zijn daarin in hoofdzaak behouden geble
ven, terwijl aan de Zending nog bijzondere waar
borgen zijn gegeven tor verzekering van de 
vastheid in do gedragslijn der Regeering to 
haren opzichte.

Van do overige bestaande subsidieregelingen 
onderscheidt dezo regeling zich in do eerste plaats 
door haar monopolistisch karakter. Zij verleent 
uitsluitend subsidies aan scholon, uitgaando 
op Soemba van de Gereformeerde Zending en 
op Flores van do Missie-Congregatie dor Paters 
van het Goddelijk Woord te StoyJ, waardoor 
do Zending dus op onderwijsgebied gevrijwaard 
is voor mededinging van derden. Voorts zijn van 
belang de bepalingen, welke beoogon de Zen
ding bij do uitvoering van haar onderwijstaak 
dezelfde gedragslijn voor te schrijven als ton 
aanzien van het openbaar onderwijs wordt ge
volgd wat betreft de daarbij in toepassing ge-

Bcnkoelen) do meeste gesubsidieerde neutrale 
particuliere scholen, welke op initiatief van het 
bestuur door de bevolking in het loven waren 
geroepen, in volksscholen zijn omgezet en daar
door onder do werking van de beginselen in zako 
het volksonderwijs zijn gebracht, is de werkings
sfeer van do subsidieregeling van 1895 belang
rijk in gekrompen.

§ 64. Bijzondere regelingen Buitenbezittingen. 
Afzonderlijke regelingen bestaan voor: de Zuider- 
en Oosterafdccling van Borneo, hot landschap 
Bolaang Mongondou (Menado), Tapanoeli, Hnl- 
maliéra en Niouw-Guinca, de afdeeling Menado 
en de eilanden Soemba en Flores. Do meeste 
dezer regelingen komen neer op een vorhooging 
van de subsidiebedragen en een verruiming van 
do' subsidievoorwaarden, een en ander in het 
belang van het zendingsonderwijs in de genoemde 
gebiedsdeelen. Alleen de regelingen voor do 
afdeeling Menado en voor de eilanden Soemba 
en Flores verdienen eenige nadere beschouwing.

Menado. Do regeling, die op verschillende 
punten belangrijk afwijkt van de algemeen gel
dende subsidieregelingen, dankt haar oncstaan 
aan een langdurig overwogen en ernstig voorbe
reid plan, om de in vergelijking met andere ge
westen buitensporig hoog opgevoerde uitgaven 
voor het Inlandsch onderwijs in de Minahasa ■— 
gevolg voornamelijk van do oprichting van een 
groot aantal openbare scholen — tot een meer 
normaal peil terug te brengen, door de oponbaro 
Inlandsehe scholen om te zetten in scholen, uit
gaande van het Nederlundsch Zendelinggenoot
schap, dat zelf reeds een groot aantal gesubsi
dieerde scholen onder zijn beheer had. Daarmedo 
zou dan tevens gepaard gaan de algemeeno ver
laging van het peil van het onderwijs, dat vol
gons bevoegde beoordeelaars voor het grootste 
deel dor bevolking te hoog was opgevoerd en 
daardoor de economische ontwikkeling in den 
weg stond. Do uitvoering van dezo ingrijpende 
conversie-planncn in hun aanvankelijken opzet 
stuitte te elfder ure op het verzet der bevolking, 
die op ondubbelzininnige wijze blijk gaf in hooge 
mate prijs te stellen op behoud van het Gouverne- 
mentsonderwijs en een groeten tegenzin aan den 
dag legde tegen de vervanging van de Gouverne- 
mentsscholen door genootschapsscholen. Do 
hierdoor gerezen moeilijkheden werden ten slotte 
in dien zin opgelost, dat een klein gedeelte der 
openbare scholen, gelegen op districts-hoofd- 
plaatsen en andere meer belangrijke plaatsen, 
gehandhaafd bleven en dat de overige scholen 
naar vrije verkiezing van de bevolking zouden 
worden omgezet, hetzij in genootsschapssebolen, 
hetzij in scholen uitgaande van de bevolking 
zelve (z.g.n. districtsscholen of landschapsscho- 
len), in beide gevallen op denzelfden voet door 
het Gouvernement gesubsidieerd.

Dienovereenkomstig stelt do subsidieregeling 
als eiseb, dat do school moet uitgaan van een 
erkende kerkelijko organisatie, van een rechts
persoonlijkheid bezittende vereeniging, of van 
een district of landschap. Het streven om het 
onderwijs meer in overeenstemming te brengen 
met do behoefton dor bevolking, die o}> kleinere 
plaatsen en „ten plattenlando” uit den aard dor 
zaak minder ver gaan dan op bestuurslioofd- 
plaatsen en centra van handel on verkeer, vindt 
uitdrukking in de onderscheiding van de scholen 
in eenvoudige scholen met 3 jaarklassen en be-
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bracht© differentiatie van hot Inlandsch lagor 
onderwijs in standaardondorwijs, boporkt tot oon 
klein aantal centra van handol on verkeer, 

volksonderwijs voor do groote massa. 
Voor do toekenning van subsidie worden 
de scholen dienovereenkomstig onderscheiden 
in standaardscholen on volksscholen. Daarin 
naar vormogon gestound door hot bestuur, moet 
de Zending or voor zorg dragen, dat do bevolking 
haro medewerking verleent aan do oprichting 
en instandhouding van do volksscholen, in do 
eerste plaats door te zorgen voor do oprichting 
van een schoolgebouw met toebehooren cn voorts 
voor do stichting van schoolfondsen ter bezoldi
ging van het onderwijzend personeel. Mot het 
oog hiorop zijn do subsidies voor do volksscholen 
met opzet laag gestold (/ 300 in .oens en ƒ 100 
jaarlijks) in togonstolling met die voor do stand
aardscholen, wolko op zoodanigen voet borokond 
zijn, dat daarmede, vermeerderd met do to hef
fen schoolgcldon, do kosten ten volle kunnen 
worden gedokt. Na verkregen goedkeuring van 
den gouvornour-gonoraal kan de Zending ook 
een normaalcursus of kweekschool in hot loven 
roepen voor de opleiding van het onderwijzend 
personeel. Voor de bezoldiging van de onderwij
zers dor volksscholen zijn zekere grenzen ge
steld mot hot oog op do financieel© draagkracht 
der plaatselijko volksgemeenschappen. Voor 
het overige is aan do Zending bij de regeling 
en inrichting van hot onderwijs zooveel mogolijk 
do vrije hand golaton. Zij is daarbij echtor ondor- 
worpen aan het toezicht dor overheid, dat, 
voor zooveel do volksscholon betreft, uitgooofond 
wordt door do betrokken bestuursambtenaren 
on do inspoctio van hot volksonderwijs on ten 
aan zien van do standaardscholen on oploidings- 
inrichtingen voor onderwijzers door do gowono 
inspoctio van het Inlandsch onderwijs, wior wen
ken on bomorkingen do Zending verplicht is 
op te volgen, bohoudons beroop op don directeur 
van Onderwijs en Eorcdienst. Bovondien moot 
do Zending jaarlijks volledig rokoning on ver
antwoording afleggon van haar goldolijk 6chool- 
bohoor on oen vorslag indionon nopens don stand 
on do resultaton van het onderwijs, zoodat vol
doende waarborgen bestaan, dat zy van do haar 
vorloondo vrijheid geen misbruik zal maken.

§ 05. Meisjesonderwijs. Zooals reeds word 
opgemorkt (§ 25) is do zorg voor hot onderwijs 
aan Inlandscho meisjes tot dusvor geheel 
aan liet particulier initiatief ovorgolaton. 
Ook op dit gebied is hot de Zending go- 
woest, dio hot eerst het belang van afzondorlijk 
onderwijs voor hot Inlandscho meisje heeft ingo- 
zion. Do door hot Ncdorlandsch Zondolinggonoot- 
schap to Tomohon onderhouden kost- on dag
school voor dochters van Inlandsoho hoofden 
on andoro aanzionlyko Inlandors in do Mina- 
hasa, opgericht in 1881, is do oudsto inrichting 
van dien aard. Eerst veol later begon het par
ticulier initiatiof ook zijn krachten to wijden aan 
hot meisjos-onderwijs op Java. Een kraolitigon 
stoot daartoe gaf do vorschijning van hot 
boek: „Door Duistornis tot Licht”, bevattondo 
gedachten on ideeën van do hoog bogaafdo 
Japarascho rogcntsdochtor Radèn Adjöng Kar- 
tini ovor do geostolijko en maatschappelijke op- 
hoffing van het Javaanscho volk en do taak, dio 
daarbij voor de vrouw wcggelcgd is. Dit book 
wokto in ruimen kring, zoowel in Ncdorland als

in Indië, belangstelling voor do opvooding 
hot Inlandscho moisjo, waarvan hot gevolg was 
do oprichting van vorschillendo naar de schrijf
ster gonoomdo voroonigingon, dio zich voorna
melijk ton dool stollen moisjes uit do hoogere 
cn moor verlichte standon der Inlandscho be
volking door het vorschaffon van daartoe go- 
ëigond onderwijs mot Ncdorlandsch als voertaal, 
op to voeden tot boschaafdo vrouwen en moeders. 
Do corsto dor tot dat doel o«pgerichte „Kartini- 
scholon” verrocs in 1913 to Somarang (oen Chris
telijke school voor Inlandscho moisjes uit den 
Javaanschen adelstand was reeds vroeger te 
Djokjakarta opgericht) on werd spoedig door 
meerdero gevolgd, torwijl ook van Christelijke 
zijde dorgelijke Hollandsch-Inlandsche meis
jesscholen op vorschillendo plaatson in het loven 
worden goroopon. Hot aantal dior scholen be
draagt thans nogon mot 864 leerlingen. Deze 
scholen worden gesubsidieerd op den voet van 
de rogeling voor Hollandsch-Inlandsche scholen. 
Daarnaast is kort geleden een afzondorlijke 
regeling getroffen voor do toekenning van bij
dragen ton behoevo van do aan deze inrichtingen 
verbonden kosthuizen. Do reeds genoemde 
school to Tomohon goniot sedert jaren een 
onvoranderlijk subsidio van / 8000 ’s jaars, 
terwijl nog eone andere Zcndings-meisjesschool 
(die van de R. K. Missie op do Koi-oilanden) vol
gens een bijzondero regeling gesubsidieerd wordt.

Naast deze voornamelijk door belangstellende 
Nedorlandors in het werk gestelde pogingen om 
tot opheffing van do Inlandscho vrouw to ge
raken, verdiont hot van Inlandscho zijde aan 
don dag gelogd eigen initiatiof op dit gebied, 
ruimschoots do aandacht. Hot is voornamelijk 
ter aanmoediging on ondorstouning van dit 
stroven, dat in 1914 oon afzonderlijke subsidiere
geling voor Inlandscho meisjesscholen werd 
uitgovaardigd. Do algomoone subsidieregelingen 
kondon zich daarvoor niet loenon, omdat zy 
niet beantwoordon aan de bedoeling om het 
oigon initiatiof uit de Inlandscho maatschappij 
ten aanzion van dit onderwijs op don voorgrond 
to doon treden, torwyl voorts de subsidiebedra
gen to laag goacht worden om te kunnen voldoen 
aan don wonsch van belanghebbenden, dat ook 
onderwijs in vrouwelijko handwerken, koken en 
dergolijkon, alsmedo waar mogelijk, ondorwijs 
in hot Ncdorlandsch, op deze meisjesscholen 
zou worden gegovon. Do nieuwe regeling, die 
zich door con groote mate van rokbaarheid onder
scheidt, houdt mot een en ander rokoning. Zoo 
is daarby als oisch gesteld, dat do sohool moet 
staan ondor hot dagolyksch beheer van een In- 
landscho vrouw, wior persoonlijkheid en positie 
in do Inlandscho maatschappij voldoonde waar- 
borgon voor do dougdclijkhoid van hot boheor 
oplovoron. Voor do toelating hobbon dochters 
van aanzionlykon on gegoedon don voorrang. 
Do hoffing van schoolgold mot een minimum van 
25 cent ’s maands is vorplicht. Allcon vrouwolijke 
locrkrachton mogen aan do scholen vorbonden 
zijn. Door do plaatsing van Inlandsche onder- 
wijzorosson bij hot oponbaar ondorwijs aan par- 
ticulioro moisjesecholcn mogolijk to makon, 
komt do Regooring do bosturon dozor soholon 
togomoot in do mooilijkheid om, wogons hot nog 

goring aantal dozor ondorwyzoresson, aan 
do ovcngemcldo voorwaardon to kunnen vol- 
doon. Ton aanzien van don omvang van hot
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on daarmede q>vereonltomendo onderwijsinrich
tingen (normaalscholen on -cursussen)on door toe- 
konning van belooningen aan personen, die 
candidaton voor do onderwijzersexamens heb
ben opgeleid. Hierondor volgen do voornaamste 
bepalingen uit de subsidieregelingen.

§ 69. Europeesche onderwijzers. Subsidio wordt 
alleen verleend voor do opleiding voor de akte 
van onderwijzer, niet voor die van hoofdondor- 
wijzer of voor een der zgn. bijakton (akten in 
bijzondere vakken, zooals talen, wiskunde, 
enz.). Voor kweekscholen on normaalscholen 
kan subsidio worden genoten voor do bouw- on 
inrichtingskosten (}JZ van de uitgaven) on boven
dien zekere bedragen voor eiken geslaagden candi- 
daat. Een onafgebroken opleiding van minstens 
één jaar is voroischt. Hoofdonderwijzors en-on
derwijzeressen, die candidaton voor het onder
wijzersexamen hebben klaar gemaakt, ontvangen 
alleen een zeker bedrag voor eiken candidaat, 
die geslaagd is. Particuliere kweekscholen voor 
de opleiding van onderwijzers bestaan niot. Het 
is voornamelijk aan de opleiding van onder
wijzeressen, dat de subsidieregeling ten goedo 
komt. Die opleiding heeft plaats aan 12 normaal- 
klassen en cursussen, waarvan negen verbonden 
zijn aan particuliere Europeesche meisjesscholen.

§ 70. ïnlandsche onderwijzers. Uitgaand o van 
hetzelfde 6troven, dat bij de in § 63 be
sproken herziening van do subsidio-regeling 
voor ïnlandsche lagero scholen op Java on 
Madoora voorzat, namelijk om het particu
lier Inlandsch onderwijs moer zekerheid te vor- 
schaffen omtrent den van staatswogo to ver
krijgen 6teun, kwam in 1906 een regeling tot 
stand, waarbij aan particulioro kweekscholen 
voor de vorming van Inlandscho onderwijzors 
onder zekere voorwaarden eon recht op subsidie 
in uitzicht werd gesteld. Als waarborg voor eon 
deugdelijko opleiding moot het eindoxamen vol
gens een door don gouvorneur-gcnoraal vast to 
stellen programma wordon afgelegd in tegen
woordigheid van don inspecteerenden ambtenaar 
van het Inlandsch onderwijs, zonder wiens toe
stemming geen diploma mag worden uitgoroikt. 
Subsidies wordon verleend: a. voor bouw- on 
inrichtingskosten (ook voor verbouw, vernieu
wing of uitbreiding) tot 2/3 dor uitgaven; b. voor 
do kosten van huisvesting on vorploging der 
kwoekelingon eon maandelijksch bedrag por kwoo- 
koling voor den tijd van ten langste 5 jaar; 
c. voor do leerkrachten, Europeesche on Inland- 
scho, vaste bijdragen per maand, afwissolondo 
naar gelang van do bevoegdheid on borokond 
over een aantal, dat verband houdt mot liet aan
tal leerlingen.

Do moeste particuliere kweekscholen zijn naar 
hot vroogoro model dor openbare kweekscholen 
viorklassigo inrichtingen, waar hot gclieolo on
derwijs in do landstaal of het Maloisch wordt 
gegeven. Zij vertoonen derhalve veol 
komst mot de openbare normaalscholen 
InJ. hulponderwijzers. Do even besproken sub- 
sidie-voorschrifton zijn uitsluitend op scholen 
van dit typo borokond. Nadat evenwel op 
de openbare kweekscholen onderwijs in het Ne
derland sch was ingevoerd on dit voorbeeld door 
een dor gesubsidieerde particuliere kwcekscholon 
(de Roomsch-Katholieke kweekschool B te Moon- 
tilan) was nagcvoJgd; dood al spoedig do behoofto 
zich gevoelen aan een wijziging van do subsklio-

onderwijs bepaalt de regeling zich tot het aan- 
geven van dezelfde minimum-eisehen als voor 
gewone lagere scholen voor Inlanders zijn voor- 
gesohreven. Door het beschikbaar stellen van af
zonderlijke subsidies maakt zij het echter moge- 
ljjk om het onderwijs boven dit minimum uit to 
breiden met huishoudelijke vakken en Neder- 
landsch.

§ 66. Eind 1917 bedroeg het aantal parti
culiere ïnlandsche lagere scholen 2516 met 
ongeveer 133000 leerlingen. 75 % van het goheele 
aantal scholon bestond uit zendingsscholen, 
waarvan verreweg het grootste gedeelte (91 %) 
in do Buitenbezittingen. Aan subsidiën word 
in genoemd jaar voor dezo scholen uitgegeven 
een bedrag van rond f 656.000.

VII. Particulier Chineesch onderwijs.
§ 67. Het meest kenmerkende onderscheid 

tusschen het particulier Chineesch onderwijs en 
het bijzonder Inlandsch onderwijs is, dat hot 
eerste zijn ontstaan uitsluitend dankt aan hot 
eigen initiatief der Chineesche bevolking. Do oor
zaak van de bij die bevolkingsgroep zoo eens
klaps ontwaakte belangstelling voor onderwijs 
moet voornamelijk gezocht worden in het oplovend 
nationaal bewustzijn in China, waardoor ook 
bij de Chineezen in Nederlandsch-Indië zich in 
steeds ruimeren kring do wensch openbaarde 
naar opheffing van het Chineesche volk uit zijn 
staat van achterlijkheid en onmondigheid. In 
het leven geroepen door daartoe allerwege op
gerichte school- en andere vereenigingen (Tiong 
Hoa Hwe Koan en andere), nam het particulier 
Chineesch onderwijs in betrekkelijk korten tijd 
een hooge vlucht. Het aantal scholen bedroeg 
volgens de laatste gegevens 442 met 19636 leor- 
lingen en 858, meerendeels uit China uitgezon
den, onderwijzers. De oprichting van Hollandsch- 
Ohineesche scholen heeft hier on daar de belang
stelling voor hare eigen scholen bij do Chineesche 
gemeenschap wel eenigszins doen vorflauwen, 
maar zooals uit do opgegeven cijfers blijkt, is 
dat onderwijs nog steeds bij oon groot deel der 
Chineesche bevolking zeer in trek, vooral wan
neer men in aanmerking neemt, dat zij do kosten 
dezer scholen geheel zelf draagt. Het Gouverne
ment bepaalt zich ten aanzien van het particu
lier Chineesch onderwijs tot eon lijdelijk toezien
de houding en onthoudt zich van eiken vorm 
van subsidieoring van dezo scholen. Deze ge
dragslijn houdt verband met do omstandigheid, 
dat het onderwijs een uitgesproken nationalis
tisch en separatistisch karakter draagt en velo 
dezer scholen in min of meer nauw verband staan 
met de officieele onderwijsorganen in China. 
Hoewel op sommige scholen, behalve do zuiver 
Chineesche leervakken, ook Engelsch wordt 
onderwezen, is toch het onderwijs over het alge
meen minder gericht op de verbreiding van 
westersche cultuur dan op het verkondigen van 
specifiek Chineesche leerstellingen cn het bij- 
brengen van Chineesche moraal, terwijl het on
derwijs in do nieuwe nationale taal, het Peking- 
of Mandarijn-dialect, daarbij een voorname 
plaats inneemt.

VIII. Opleiding van onderwijzers.
§ 68. Do ondersteuning van do particuliere op

leiding tot onderwijzer geschiedt op tweeërlei 
wijze, n.l.doorde subsidieoring van kweekscholen
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regeling, ton einde voor zulke kwookscholon 
met liet oog op don langoren leertyd on hot 
grootero aantal bonoodigde Europoosche ondor- 
wijzors, hoogero subsidies beschikbaar to kun
nen stollen. Diontenvolgo is in 1911 bepaald.dat 
voor kweekscholen, waar „ter voorziening in 
een naar hot oordeol van don Gouvornour-Gono- 
raal werkelijk bostaando behoefte” (voorwaardo, 
welke verband houdt mot do boporkto behoefte 
aan Hollandsch-Inlandsch onderwijs on dus ook 
aan Inlandsche ondorwijzers, bevoegd om dat 
onderwijs te geven) ook onderwijs gegovon wordt 
in de Nedorlandscho taal, hot boven onder b ver
melde leerlingen-subsidio gedurende ten hoogste 
7 jaar genoten kan worden on het subsidie voor 
do leerkrachten, onafhankelijk van het aantal 
leerlingen, wordt toegekend voor ton hoogsto 
6 Europeesche onderwijzers.

Kweekscholen mot minder dan 12 leerlingon, 
die overigens aan do gestelde voorwaarden vol
doen, ontvangen als eenig subsidie eon bedrag 
van ƒ 300 voor iederon door haar opgeleiden 
onderwijzer, dïo geslaagd is in hot examen voor 
hulponderwijzer bij hot openbaar Inlandsch 
onderwijs. Een dorgelijke bolooning, maar tot 
een lager bedrag (/ 150) ontvangen zendelingen, 
Roomsch-Katholieko geestelijken on porsonon, in 
het bezit van de akte van bekwaamheid als 
hoofdonderwijzor(es) of onderwijzor(os) bij het 
Europoesch lager onderwijs, dio Inlandsche jon
gelieden voor bedoeld oxamon hebben opgeleid, 
mits dio opleiding aan zekere voorwaarden 
voldoet, wat betreft den duur (ton minste 
één jaar), do wijze van opleiding (niet meer dan 
25 leerlingen mogon gelijktijdig door donzelfden 
persoon in opleiding genomen worden) don om
vang van hot onderwijs en do praktische oofo- 
ning van do leerlingen.

Eind 1917 bostondon 19 particulioro kweek
scholen, dio aan bijdragen ontvingen een be
drag van ƒ 272.000. Met uitzondering van do 
kweekschool to Batavia, uitgaande van do 
Vorooniging voor Assöciatio van Oost en West, 
zijn al deze kweekscholen zendingsinrichtingen, 
bostomd om do zendingsscholen gorogold van bo- 
voogdo loorkrachton to voorzion. Do reeds go- 
noomdo Roomsch-Katholieko kweekschool B 
to Moontilan, dio wat leerplan on inrichting bo- 
troft op hoizelfdo peil staat als do oponbaro 
kwcokscholon, leidt hare lcorlingon hoofdzakolijk 
voor hot openbaar onderwijs op. Hot oindge- 
tuigschrift dezer school vorloont dozolfdo 
bevoegdheden als dat van do oponbaro kweok- 
scholon. Do nog slechts korten tijd in working 
zijndo noutralo kweekschool to Batavia strooft 
hetzelfde doel na. Do R. K. kwcokschool to 
MÖndoot leidt alleen moisjes op.

IX. Uitzending van onderwijzers.
§ 71. Do omstandigheid, dat do in Indië bonoo- 

digdo Europeesche onderwijskrachten grooton- 
dools uit Nederland moeten worden’uitgozondon, 
plaatst do bosturon van bijzondoro scholon, waar
aan zulke loorkrachton vorbondon zijn,voor hoogo 
uitgaven ter bestrijding van do koston van uitrus
ting en overtocht van dit personeel. Do particulie
re school voroonigingon zagen zich daardoor in niet 
geringe mate in hun arbeid belommerd on hot 
lag dan ook gohool in do lijn van do op eon ge
zonde ontwikkeling van hot bijzondor onderwijs 
gerichte poliliok dor Regooring om dio vorooni

gingon in dezo uitgaven tegemoet te komon. Door 
bovordoring van eon ruimon toevloed van 

' in Nederland opgeleide onderwijskrachten kan 
hot belang van hot Indische onderwijs in het 
algomcon niet anders dan gebaat zijn. Do subsi
dieregeling, dio aan dezo overwegingen haar 
ontstaan dankt, verleent subsidio voor uit
rusting on overtocht van leeraren en ondor- 
wijzors (mannen, zoowel als vrouwen) en de 
leden van hunno gezinnen, dio hen op rois ver
gezellen of later volgen, voor zoover die leer
krachten bestemd zijn voor in het genot van 
subsidio gestelde of daarvoor in aanmerking 
komende scholen voor lager, voortgezet on 
uitgebreid lager en middelbaar onderwijs of voor 
kweekscholen tor opleiding van onderwijzers, 
dan wol uitgezonden worden om op te treden als 
schoolopziener. Waar in de subsidieregelingen — 
voor dergelijko onderwijsinrichtingen een bepaal
de formatie is voorgeschreven van het onderwij
zend personeel, voor welks bezoldiging subsidie 
kan worden genoten, wordt met die formatie 
rekening gehouden in zoover, dat alleen subsidie 
wordt verleend voor do uitzending van onder
wijzers, die bestemd zijn gesubsidieerde plaatsen 
bij het bijzonder onderwijs in te nemen. De be
trokkenen moeten verder bij goneeskundig 
onderzoek lichamelijk geschikt zijn bovonden 
voor de botrekking van onderwijzor in Neder- 
landsch-Indië. Het genoten subsidie moet wor
den terugbetaald, indien do betrokken onder
wijzor binnen een termijn van vijf jaar anders 
dan wegens wol bewezen ziels- of lichaamsge
breken uit den dienst van hot bijzondor onderwijs 
in Indië wordt ontslagen, tenzij dat ontslag ge
volgd wordt door een indiensttreding bij het 
openbaar onderwijs in Indië. Do subsidiën be
dragen het drio vierde gedeelte van het bedrag, 
dat in overeenkomstige gevallen door de Regeo- 
ring voor do uitzending en overtocht van Euro- 
peescho leerkrachten wordt uitgegoven.

X. Rechtstoestand van den bijzonderen 
onderwijzer.

§ 72. Tor bescherming on vorzekering van 
do rechtspositie dor Europeescho onderwijzors 
in dienst bij het bijzonder onderwijs zijn ver
schillende bepalingen in do subsidieregelingen 
opgenomen, welko do verhouding tusschen de 
lecrkrachton on hunno werkgevers regelon en 
ton doel hebben don eersten zokero rechten 
to waarborgen ton aanzien van bonooming, ont
slag, bezoldiging on verloven. Do schoolbesturen 
zijn verplicht den door hen aangenomen onder
wijzor in hot bezit to stollen van een door hen 
goteokendo akto van benoeming ,waarin do voor- 
waardon van indiensttreding uitvoerig zijn ver
meld. Do daarin ook op te nemon regeling van 
binnonlandsch verlof wogons ziekto on van bui- 
tonlandsch verlof wogens ziokto of wegens lang- 
durigon dionst moet aan do onderwijzors in 
wezen dozolfdo rochton on voordooien vor- 
zekoron als do oponbaro ondorwijzers gonioton.
Tor bestrijding van do hioruit voortvlooionde 
koston kunnon do sclioolbosturon op do bezol
diging on vordoro inkomsten van do onderwij
zers een korting leggen van ten hoogsto 10 %, 
torwijl zij voor dat doel bovondion eon oxtra- 
subsidio ontvangen van 10 % van do voor de 
bezoldiging van hot ondorwyzond porsoneol uit- 
gekeerde subsidiobedragon. In geval van on-
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don officior, welke thans in Nederland plaats 
vinden.

Hot militair ondorwijs in Ned.-Indië is ge
regeld bij hot Kon. besluit in Ind. Stb. 1894 
No. 143 on omvat: hot onderwijs op do mili
taire school te Mcestor Cornolis, op do kadcr- 
scholon der infanterie, van het regiment cavale
rie, van do artillerie en van hot korps genie
troepen on op do korpsscholon.

Korpsscholen bestaan: één bij olk der infan- 
teriekorpsen on ondordeelon daarvan, 
sterkte van mcor dan één compagnie (sedert 
1857—58), één bij do eskadrons cavalorio te 
Salatiga, één bij de borcdon-artillorio to Tji- 
mahi, één bij do vesting-artillorio to Batavia 
én één bij het korps genietroepen te Tjimalii. 
Op deze scholen wordt lager ondorwijs gegeven 
aan militairen beneden don rang van korporaal 
en op dio van do infanterie ook aan pupillen 
(zie hot desbetreffende artikel) en aan kinderon 
van' militairen, dio niet in do gelegenheid zijn 
op andere wijze schoolonderricht to ontvangen. 
Ook kunnen worden toegolaton militairen, die 
hot vroeger goloordo wonschon to onderhouden 
of dio zich willen voorbereiden voor hot toe
latingsexamen tot do kaderschool. Het bezoeken 
van do korpsschool is alleen verplichtend voor 
Eur. militairen, dio niet kunnen lozen on schrij
ven, bovendion bij do cavalorio voor vreemde
lingen, dio do Nederlandsclie taal niet voldoende 
kunnen spreken en schrijven en bij de artillorio 
voor do Inl. militairen, dio bij do telefonie zijn 
ingedeeld. Het ondorwijs wordt gegeven door 
een officier-directeur (gewoonlijk do adjudant 
van het korps) en do noodige, daarvoor geschikto 
onderofficieren- en korporaals-instructeur.

Bij hot korps genietroepen bestaat een op
leiding voor geniesoldaat le kl. -telegrafist en 
-radiotelegrafist. Candidaten wordon gedurende 
drio maanden beproefd bij do spoorweg- on 
telegraafcompagnie van het korps en daarna — 
bij voldoenden aanleg, — als élèvo-telcgrafist 
of als élèvc-radiotolegrafist in opleiding genomen 
bij do telegraafafdecling of bij do afdcoling voor 
draadlooze telegrafio. Deze opleiding duurt 6 
maanden. Zij, dio daarna aan do gostoldo eischen 
voldoen, worden in de desbelroffondo aanbc- 
velingsregisters opgonomon en bij voorkomende 
vacatures aangestcld.

Onder „onderwijs bij do korpsen” kan ook 
gerekend worden de opleiding bij hot logor van 
kinderen van Eur. afkomst tot ambachts- of 
handwerkslieden. Blijkens hot terzake bij Gouv. 
besluit van 21 Maart 1903 No. 3 vastgesteldo 
reglement, kunnen bij do verschillende korpson 
en inrichtingon van het leger kinderon van het 
mannolijk geslacht van Eur. afkomst, in Ned. 
Indiö geboren of gevestigd, kosteloos onder
richt ontvangen in een der werktuigelijko 
bachton of handworkon, als dat 
maker, zadel- en tuigmaker, kleermaker, schoen
maker enz., dan wel in eon der bouwambachton 
als dat van timmerman, smid, metselaar, vorver, 
steenhouwer enz. De jongelieden, dio tot dozo 
opleiding wonschen to worden toegelaten, 
ten don 14-jarigen leeftijd hebben bereikt, 
doch mogen hun 17o jaar nog niet zijn inge
treden ; zij genieten in het eerste jaar eon toolago 
van / G ’8 maands, welke in het tweede jaar 
kan wordon verhoogd tot ƒ 8, in liet derde jaar 
tot ƒ 10. Het onderricht kan wordon gonoton

vrijwillig ontslag kunnen do ondorwijzers in 
beroep komen, hetzij bij den diroctour van On
derwijs en Eeredionst, hotzij bij eon com
missie, voor welkor samenstelling zoodanigo 
voorschrifton zijn gegovon, dat een onpartijdigo 
uitspraak gowaarborgd is. Sommige subsidiorego- 
lingen, zooals die voor Europeescho lagere scho
len on M. U. L. O. cursussen, bevatten voorts 
bepalingen omtrent do bezoldiging van do on
derwijzers, dio niet mindor mag bedragen dan 
het daarvoor aan subsidie uitgokeord bedrag.

§ 73. Pensioenen. Do pensionneoring van Euro- 
peesche leerkrachten bij hot bijzonder ondorwijs 
is, in navolging van den in Nedorland bestaandon 
toestand, door den Btaat go hooi voor zijn rekoning 
genomen. Do daaromtrent geldende bepalingon 
zijn in hoofd zaak gelijk aan dio voor lands
dienaren. Pensioengerechtigd zijn allo Euro- 
peesche leerkrachten bij particulioro onderwijs
inrichtingen benevens Europeescho schoolop
zieners, voor wier bezoldiging subsidie uit ’s lands 
kas wordt togoed gedaan, mot uitzondering 
alleen van onderwijzers, dio aan hot hoofd van 
een voor oigon rekoning beheerde school staan. 
Als grondslag voor het pensioen geldt in minimo 
het bedrag, dat ten behoeve van don betrokken 
onderwijzer als subsidie wordt uitgokcerd on in 
maximo het totaal zijner maandelijkscho inkom
sten, mits niet meer bedragende dan hot inkomen 
van eon openbaar ondorwijzor van gelijken rang 
en diensttijd. Evenals de landsdienaren betalen 
de onderwijzers eon premie van 2 % van hunno 
maandelijkscho inkomsten ovor don tijd, dio 
voor pensioen kan medetellen.

Voor de leeraren on loeraresson bij hot bijzon
der middelbaar onderwijs geldt een afzonderlijke 
regeling, welke in hoofdzaak gelijk is aan dio 
voor onderwijzers.

Ook in do zorg voor weduwen on weozon van 
bijzondero onderwijzers wordt van staatswogo 
voorzien op dezelfde wijze als voor landsdienaren 
geschiedt, namelijk door opneming van bijzon
dere onderwijzers als deelgorechtigden in het 
Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren.
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Literatuur: Bovenstaande verhandeling is 
een gedeeltelijk niouwe bewerking van de onvol
tooid gebleven brochure „Het onderwijs in Neder- 
landsch-Indië” door Mr. K. F. Oreutzberg en 
5. Hardeman, uitgegeven vanwege het Eerste 
Koloniaal Onderwijscongres 1916. Voor ver
dere bronnen zie: J. Kats „Overwicht van het 
Onderwijs in Nederlandsch-Indië”, Batavia- 
Landsdrukkerij 1915; „Historische nota” als 
aanhangsel gevoegd bij het Algemeen Verslag 
van het Inl. Onderwijs 1893—1897; verslagen 
Europ. en Inl. Onderwijs (algemeen Verslag 
van het Onderwijs in N. I. over 1915); „Voor
schriften betr. het Europ. lager onderwijs”, 
Batavia, Landsdrukkerij 1910; K. J. van Hemert 
„Verzameling voorschriften betreffende het Inl. 
Onderwijs”, Batavia-Landsdrukkerij 1915. Ver
der diverse memories van toelichting bij Indische 
begrootingsontwerpen en „Jaarboek Departe
ment van Landbouw, Nijverheid on Handel”. 

Afgesloten 1 Oct. 1918.
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Men onderscheidt het onderwijs bij de korpson 
en de kaderopleiding, beide in Indië en do op
leiding tot officier en de hoogere vorming van
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tot aan hot intreden van hot 20sto lovonsjaar. 
Ultimo Maart 191G waron 48 jongelieden in 
opleiding.

Kader opleiding. Do kadorscholcn der infan
terie datocren van 1882 (Kon. besluit van 28 
Januari No. 13); vóór dien had do kadorop- 
lciding bij do in 1868 in' hot loven geroopon 
korpsscholen plaats; alleen werdoD van 1871 
tot 1873 bij hot 7e bataljon to Weltevreden 
enkele compagnieën uitsluitend voor kaderöp^* 
leiding bestemd. In de jaren 1875—1S7G moest 
noodgedwongen kader worden aangestold, dat 
daarvoor geen opleiding had genoten. Aanvan
kelijk opgericht ten getale van vier—óón bij 
elk der 4 Depot-Bataljons —, werd het aantal 
infanterie-kaderscholen in 1907 teruggebracht 
tot twee, n.1. (zie de alg. order voor het leger 
1910 No. 53) één to Tjimahi on één to Magë- 
lang; (leze scholen vormon zelfstandige ondér- 
dcelen van bet leger en ressorteoren recht
streeks onder den inspecteur van het wapen. 
Aan het hoofd van elk dezer inricktingon staat 
een kapitcin-directeur, die voor het geven van 
onderwijs wordt bijgestaan door officieren- en 
onderofliciercn-instructour en, voor wat betreft 
het onderricht in de administratieve vakken on 
de verbandleer, onderscheidenlijk door eon 
luitenant van de mi), administratie en eon of
ficier van gezondheid. Op do scholen worden 
militairen van allo landaarden opgeleid tot 
de rangen van korporaal, sergeant on fourier 
on bovendien Eur. militairen ook tot den rang 
van sergeant-majoor. Om tot een kaderschool 
te worden toegelaten moeten adspiranlcn vol
doen aan terzake door don commandant 
van het leger gestelde cischcn met betrekking 
tot gedrag, physieke geschiktheid en ontwikke
ling. Do cursus duurt 8 maanden voor niot-Eur. 
fuseliers en voor niet-Eur. korporaals, dio 
worden opgeleid voor fourier; voor alle overigo 
categorieën van militairen 4 maanden. Eind
examen wordt niet afgenomen; officieren
instructeurs beoordeelon of* do leerlingen vol
doen aan de voor de verschillende rangen ge
stalde eischon; zij, die voldoen, worden aange- 
sleld tot den rang, waarvoor zij zijn opgeleid of, 
bij gebrek aan vacatures, lot don titulairen rang. 
(De positie van het kader mot titulaire rangen 
is geregeld bij de Ind. Staatsbladen 1911 No. 
407, 1913 No. 50 en 1910 No. 534).

Sedert 1909 is aan de kaderschool te Tjimahi 
verbonden eon kookschool, alwaar militairen 
van alle wapens worden opgeleid tot kok voor 

ddaten-monagos. Van af 1 Januari 1913 zijn 
uitsluitend inlandscho militairen in opleiding 
genomen, liggende het in de bedoeling geleide
lijk bij allo menages koks van inlandschen 
landaard te werk te stollen.

Do kaderschool der cavalorio (alg. order voor 
het leger 1908 No. 40) vormt een zelfstandig 
peloton van een der veld-eskadrons, te Salatiga 
in garnizoen, onder bevel van eon luitenant- 
directour; deze wordt voor het geven van onder
wijs bijgestaan door ondorofficieron-instructeur 
en, voor wat betreft liet onderricht in do ad
ministratieve vakken, de verbandleer en do 
paardenkennis, onderscheidenlijk door oen offi
cier van de mil. administratie, een officier van 
gezondheid en eon mil. paardenarts. Do school 
is bestemd voor opleiding tot de rangen van 
korporaal, wachtmeester, en fourier. Adspiranten

moeten voldoen aan door den commandant 
van het leger gestelde cischcn met betrekking 
tot gedrag, physieke geschiktheid on ontwikke
ling. De cursus duurt van 1 November tot 1 
Mei. Bcoordcoling van do geschiktheid voor 
een rang of een hoogeren rang geschiedt op 
dczelfdo wijzo als bij do infantorie-kaderscholon; 
zij, dio geschikt worden geoordeeld, worden be
vorderd tot den rang waarvoor zij zijn opgeleid 
of, bij gebrek aan vacaturos, aangestcld tot 
wachtmeester-, fourier- of korporaal-titulair.

Op do kaderscholen dor artillerie (alg. order 
voor hot legor 1912 No. 33) heeft alleen oplei
ding voor do rangen van korporaal en sergeant 
plaats. Do kaderschool dor bcrcden-artillerio 
vormt een onderdeel van het depot te Tjimahi, 
die der vcsting-artillorie van het bataljon ves- 

_ting-artillorio to Batavia. Directeuren der scho
len zijn luitonants; voor het geven van onder
wijs worden zij terzijde gestaan door onder- 
officieren-instructeur; onderwijs in verbandleer 
wordt gegeven door een officier van gezondheid, 
onderwijs in paardenkennis aan de school dor 
beredcn-artillorie door een mil. paardenarts. 
Beoordeeling van do geschiktheid voor een 
rang of hoogeron rang als op de infanterie- 
kaderscholen ; zij, die goschikt worden geoor
deeld, worden aan gesteld tot den rang, waar
voor zij zijn opgeleid of, bij gebrek aan vaca
tures, tot korporaal- of sergeant-titulair.

De kaderschool bij het korps genietroepen 
(alg. order voor het leger 1914 No. 11) is ver
deeld in twee afdeelingcn, waarvan do eerste 
dient tot vorming van Eur.- en Inl. korporaals 
en sergeanten, do tweede tot vorming van 
korporaal- en sergeanten-telegrafist cn-radio- 
telegrafist en korporaals- en sorgeanten-spoor- 
wegworker. Do school vormt een onderdeel van 
het korps; een der kapiteins daarvan is belast 
met hot beheer; dezen directour zijn voor het 
onderwijs do noodigo luitenants-leeraar en on- 
derofficiercn-instrueteurs toegevoegd. De school 
is jaarlijks geopend van 1 November tot 15 
April. Eindexamens worden niet afgenomen. 
Na het einde van eiken cursus worden zij, dio ge
schikt geoordeeld worden voor sergeant-, sergeant- 
tolegrafist, korporaal en korporaal-telegrafisten 
bij gebrek aan vacatures in dio rangen, aange
steld tot die titulaire rangen, ovenwcl slechts 
tot een beperkt, voor eiken rang aangegoven 
aantal; de voor radiotelcgrafist of spoorweg- 
werkcr opgeleiden worden bij gebrek aan vaca
tures, in een aanbcvclingsregister opgenomon.

Noch voordo rangen van onderluitenant en ad- 
judant-ondorofficier bij de verschillende wapens, 
noch voor den rang van sergeant-majoor bij 
de artillerie on bij de genietroepen, bestaat 
oon bepaalde opleiding; adspiranten voor deze 
rangen dienen zich zelf to bekwamen voor hot 
afleggen van do veroischto examens. Volgens 
do „Nadere voorschriften omtrent hot instituut 
dor onderluitenants”, (vastgesteld ingevolge 
§ 2 van do Regeling van dat instituut in Ind. 
Stb. 1908 No. 468) zullen korps- en deta- 
chemontscommandanton onderofficieren, dio 
daartoe hot verzoek doon, zooveel mogolijk be
hulpzaam zijn bij do voorbereiding voor 
hot af to leggen oxamon voor den rang van 
onderluitenant. Gewoonlijk wordt per korps oon 
luitenant belast met de opleiding van do adspi- 
ranton. In do militaire vakpors word reeds aange-
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32 (Ind. Stb. No. 143), aan dc Militaire school 
to Meester-Co melis.

Tot 1893 bestond ook in Indic gelegenheid 
om tot officier (2e Luitenant der infanterie en 
2o Luitenant-kwartiermecster) te worden opge
leid on wel aan do toenmalige militaire school to 
Meester-Cornelis, een militaire onderwijsinrich
ting, die in 1852 bij het 7e bataljon to Weltevre
den werd opgericht ,kort daarop onder don 
naam van „Onderofficiersschool” (tot opleiding 
van onderofficieren tot officier dor infanterie 
en der militairo-administratie) naar Meester- 
Cornclis werd overgebracht, in 1857 werd her
doopt in „Militaire School” en in 1893 werd 
hervormd in de thans nog bestaande inrichting 
voor voorbereidend militair onderwijs. Van 
1872 tot 18S3 werden to Meester-Cornelis ook 
onderofficieren der cavalerie tot officier bij 
dat wapen opgeleid. Volledigheidshalve zij nog 
medegedeeld, dat van ISIS—1826 te Semarang 
een militairo school bestond, waar officieren 
voor alle wapens werden gevormd [Zie omtrent 
dezo school P. J. F. Louw. Dc Java-Oorlog 
van 1S25—30. Eerste Deel. Bijlage XXXVII. 
Werd opgcricht bij besluit van Commissarissen 
Generaal van 6 Maart 1818 No. 20 (Ind. Stb. 
No. 13) en opgeheven bij besluit van den 
Commissaris Generaal van 22 Augustus 1826 
(Ind. Stb. No. 41)]; dat kort na het eindigen 
van den Java-oorlog to Weltevreden een school 
tot opleiding van artillerie-officiercn werd op
gcricht, dio in 1882 werd opgeheven en dat 
overigens, vóór 1852, opleiding tot officier 
in Indië uitsluitend bij de korpsen plaats had.

De tegenwoordige Militaire school te Meester- 
Cornelis, alzoo bestemd om onderofficieren voor 
to bereiden voor het toelatingsexamen voor 
den hoofdcursus in Nederland, is verdeeld in 
twee studiejaren; het toelatingsexamen is, 
evenals het aan het einde van het tweede studie
jaar afteleggen toelatingsexamen voor den 
hoofdcursus, vergelijkend, indien het aantal 
adspiranten dat van de opcngesloldo plaatsen 
overtreft. Het aantal leerlingen mag in totaal 
ten hoogste 20 bedragen. De school vormt een 
zelfstandig onderdeel van het leger, onder een 
kapitein-directeur, aan wien voor liet geven 
van onderwijs de noodigo luitenants-instructeur 
zijn toegovoegd.

Krachtens het bepaalde bij artikel 3 van 
het Kon. besluit in Ind. Stb. J894 no. 143 
is door den commandant van het leger een regle
ment voor do militaire school vastgestcld, dat 
opgenomen is in de alg. order voor hot leger 
1895 no. 10.

De toelating .van onderofficieren van het 
leger in Nederlandsch-Indië tot den Iloojd- 
cursus te Kampen is laatstelijk geregeld bij het 
Kon. besluit in Ind. staatsblad 1911 no. 593. 
Aan het toelatingsexamen voor deze militairo 
onderwijsinrichting kan in Indië ook worden 
deelgenomen door onderofficieren, dio niet do 
militaire school to Meester-Cornelis hebben 
afgeloopen, terwijl telken jare aan don hoofd
cursus ook plaatsen worden opengesteld voor 
onderofficieren van het Nederlandsche leger, dio 
wenschen opgeleid te worden tot 2on luitenant 
der infanterie of dor militairo administratie 
van hot Indische leger. Het Reglement van den 
Hoofdcursus is vastgesteld bij hot Kon. be
sluit in Ind. Stb. 1910 no. 626. Blijkens dit

drongen op eon centrale opleiding voor don 
onderluiton antsran g.

Met betrekking tot kadcropleiding dienen 
nog te worden genoemd: a. de cursus voor op
leiding van jongelieden van europecsche af
komst tot leerling-opnemer en leerling-teekcnaar 
bij den Topographischcn Dienst (Gouv. besluit 
van 17 Juli 1912 No. 48. Ind. Stb. No. 404); 
6. do cursus tot opleiding voor de betrekking 
van ondcrofficier-kwartiermeester (algemeene or
der voor het leger 1912 No. 51) en c. de hoef- 
smidschool te Salatiga (alg. order van het leger 
1908 No. 57). Zie onder LEGER.

Eerstbedoelde cursus, vroeger een onderdeel 
van het sedert opgeheven korps-pupillen (zie 
GOUVERNEMENTSPUPILLEN), vormt thans 
een afzonderlijk korps onder bevel van den 
directeur der kaderscliool te Magëlang en werd 
bij Kon. besluit van 28 Januari 1914 No. 5S 
in do formatie van het leger opgenomen. De 
cursus is toegankelijk voor jongelieden van 
europecsche afkomst, in Nederlandsch-Indië 
geboren of woonachtig, ten getale van ton 
hoogste 24. De theoretische opleiding duurt 
3 jaren. Adspiranten voor den cursus moeten, 
behalve aan eischen met betrekking tot leef
tijd en physieke geschiktheid en -ontwikkeling, 
ook voldoen aan een examen, waarvan het 
programma wordt vastgesteld door den com
mandant van het leger (Zie algemeene order 
1912 No. 40). Na afloop van de theoretische op
leiding worden de adspirant lecrling-opnemers 
gedetacheerd bij de opleidingsbrigade, de ad- 
spirant-leerling-teekenaars bij het hoofdbureau 
van den topographischen dienst om, zoodra zij 
door den chef van dien dienst daarvoor geschikt 
worden geoordeeld, als europeesch-leerling op
nemer (toekenaar) een engagement voor den 
tijd van zes jaar aan te gaan.

De onder b genoemde, 1 Januari 1913 geopende 
cursus is te Tjimabi gevestigd en heeft ten doel 
sergeant-majoors, Eur. sergeanten, -fouriers 
en -korporaals van alle wapens en diensten op 
te leiden voor de betrekking van ondorofficier- 
kwartiermeester; aan het hoofd van den cursus 
staat een luitenant-kwartiermecster. Voor toe
lating komen alleen in aanmerking zij, dio vol
doen aan door den commandant van het leger 
gestelde eischen met betrekking tot gedrag, 
physieke geschiktheid en geestelijke ontwikke
ling, welke laatste moet blijken uit eon af to leggen 
examen. De cursus duurt zes maanden, na afloop 
waarvan de leerlingen een eindexamen afleggen. 
Zij, die in dat examen slagen, worden opge
nomen in het aanbevelingsregister voor de bo- 
trekking van sergeant-majoor-kwartiormeester.

Opleiding tot officier van het Nederlandsch- 
Indische leger geschiedt, volgens do „Wet tot 
regeling van het Militair Onderwijs bij do 
Landmacht”, vastgesteld 21 Juli 1890 (Ned. 
Stb. No. 126), in Nederland en wel:

a voor de infanterie, de cavalerie, de artillerie 
en de genie aan de Koninklijke militairo acade
mie te Bredaj en b voor do infanterie en de 
administratie aan den hoofdcursus te Kampen.

Voorbereidend onderwijs wordt gegeven:
a voor toelating tot de militaire academie aan 

de cadettenschool te Alkmaar; b voor toelating 
tot den hoofdcursus van do cursussen bij het 
wapen der infanterie in Nederland, zoomede, 
ingevolge Kon. besluit van 28 April 1894 No.
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reglement wordt het aantal plaatsen, dat voor 
oploiding tot officier bij het Indische logor 
wordt opongestold, telken jarc door den Minister 

Oorlog in ovorlog mot don Minister van 
Koloniën vastgestcld, met dion verstande dat 
voor do onderofficieren van het Ind. logor 
in don regel niet moor dan zes plaatson por 
jaar worden opongesteld. Do opleidingstijd aan 
don hoofdcursus is twoo jaren. '

Aan do in 1S28 opgerichte Koninklijke Mili
taire Academie worden sedert 183G ook in hot 
bijzonder voor den dienst in de overzeesche-bo- 
zittingen, jongelieden opgeleid tot officior bij 
de landmacht. Voor de geschiedenis van deze 
opleiding wordt verwezen naar het aan het slot 
van dit artikel te noemen verslag van de Staats
commissie 1910.

De voor do opleiding tot officier thans (1917) 
van kracht zijnde regeling kwam tot stand bij 
do wet van 21 Juli 1890 (Ind. Stb. 1891 
no. 71) en is, voor wat de Kon. Mil. Acade
mie betreft, gebaseerd op de volgondo beginse
len: a hervorming van deze mil. onderwijs
inrichting tot een zuiver militaire vakschool 
met driejarigen cursus; b toegang tot deze vak
school langs een cadettenschool on rechtstreeks 
uit de burgermaatschappij; c do cadetten dor 
Kon. Mil. Academio worden eenigen tijd gedeta
cheerd bij de korpsen; aan hunno practischo 
vorming wordt meer tijd besteed.

Deze wet trad, voor wat de Kon. Mil. Aca
demie betreft, in 1895 in werking, doch werd 
bij do wet van 23 Mei 1910 (Ind. Stb. no. 
419) in dier voege gewijzigd, dat meer aanslui
ting aan het middelbaar- en hooger onderwijs 
werd verkregen. Thans worden naast do leer
lingen van do cadettenschool, tot do Kon. 
Mil. Academie tocgelaten jongelieden, die in 
het bezit zijn van een der in die wot genoemde 
getuigschriften of diploma’s, waaronder ook 
„een getuigschrift voor goed volbracht toelatings
examen tot de Koninklijke Militairo Acade
mie”. Indien voor eenig wapen hot aantal 
adspiranton dat der beschikbare plaatsen over
treft, zal voor de betrokken adspiranton een 
rangschikkingsonderzoek worden ingesteld. Bij 
Kon. besluit van 5 Septombor 1911 no. 47 
(Ind. Stb. no. 593) werden bepalingen betref
fende de toelating van jongelieden in No- 
dorlandsch-Indië vastgestcld, terwijl bij Gouv. 
besluit van 9 Januari 1912 no. 30 (Ind. Stb. 
no. 23) oenc regeling tot stand kwam aan
gaande de oproeping van adspiranton in Indië 
en de samenstelling der coramissio voor het toc- 
latings (aanvullings) examen. Konden jonge
lieden, die in Indie tot de Kon. Mil. Academio 
werden tocgelaten, aanvankelijk ulleon worden 
opgeleid voor 2en luitenant der infanterie van 
het leger in Ned.-Indie, sedert 1914 (Ind. 
Stb. no. 491) kunnen zij, die voor een ander 
wapen opgeleid wcnschen te worden, na in 
Indië te zijn toogelaten, in Nederland deelnemon 
aan het hoogerbcdoeldo rangschikkingsonder
zoek.

Bij Kon. besluit van G April 1894 no. 36 
(Ind. Stb. no. 141) zijn bepalingon in hot loven 
geroepen betreffende do toelating van jonge
lieden in Indië tot de in 1893 opgerichto Cadet
tenschool te Alkmaar; een reglement voor die 
school werd vastgestcld bij het Kon.besluit in 
Ned. Stb. 1893 no. 58. Het aantal voor jonge

lieden in Indië bcschikbaro plaatsen wordt tel
ken jaren door den Minister van Oorlog in 
overleg mot den Minister van Koloniën bepaald. 
Do cursus aan do Cadettenschool duurt twee 
jaren, na afloop waarvan do cadetten, bij vol
doening aan do daartoo gcstcldo cischen, over
gaan naar de Kon. Mil. Academie. De jongelieden, 
die in Indië het toelatingsexamen hebben af ge
legd, zijn bestemd voor den dier st bij hot leger' 
daar te lande en worden, bij overgang naar de 
Kon. Mil. Acadomie, zooveel mogelijk voor hot 
wapen hunner keuze opgeleid, voorzoover zij 
daarvoor in aanmerking komen in verband met 
den uitslag van een geneeskundig onderzoek, 
het aantal plaatsen ten behoeve van de leerlingen 
der Cadettenschool voor do onderscheidene 
wapens opeengosteld en de rangorde, welke 
zij bij het overgangsexamen naar de Kon.Mil. 
Academie hebben verkregen.

Opleiding van Inlanders tot officier. Bij de wet 
van 7 Juli 1913 (Ind. Stb. no. 652) zijn de 
artikelen 15 en 25 van de wet op het militair 
onderwijs in dier voege gewijzigd, dat ook voor 
jongelieden van inlandschen en daarmede 
gelijkgestelden landaard,dio Nederlandsche on
derdanen zijn, de mogelijkheid is geopend om, 
onder dezelfde voorwaarden als jongelieden 
van Europeescho afkomst, te worden toege
laten tot do Kon. Mil. Academie en de Cadetten
school. Was do toelating van bedoelde jonge
lieden tot do genoemde inrichtingen van mili
tair onderwijs tot voor kort afhankelijk van een 
afzonderlijke beslissing van de Kroon, de wet in 
Ned.-Stb. 1918 no. 175 heeft hieraan een 
einde gemaakt door èn Militaire Academie èn 
Cadettenschool open to stellen voor Nederland
sche onderdanen. Bij Kon.besluit van 16 Augus
tus 1915 no. 20 (Ind. Stb. no. 600) is be
paald, dat de voor do Eur. officieren geldende 
bepalingen omtrent bevordering, ontslag, op 
non-activiteitstelling en toekenning van pen
sioen toepasselijk zijn op Nederlandsche onder
danen, behoorende tot do inlandsche- of daar
mede gelijkgestelde bevolking, die tot tweeden 
luitenant bij een der wapens van de landmacht 
in Ned. Indië worden benoemd, nadat zij in 
Nederland daarvoor do vereischto opleiding 
hebben gonoten en 
eieren zich binnen drie maanden na hun aan
komst in Indië moeten onderwerpen aan het 

. geheele voor Europoanon vastgestelde burgerlijk
en handelsrecht (zie Kon. besluit in Ind. Stb. 
1913 no. 515).

Bij Koninklijk bosluit van 3 April 1916 no. 30 
(Ind. S'.b. no. 497) zyn de Reglementen 
voor do Kon. Mil. Acadomio en do Cadettenschool 
zoomedo do Bepalingen betreffende de toelating 
in Indië tot dio onderwijsinrichtingen, mot hot 
oog op do openstelling voor niet-Europeescho 
jongelieden gcwyzigd en aangevuld.

Zio voor benoeming enz. van Inlanders en 
Vreomdo Oosterlingen tot officier van gezondheid 
het artikel LEGER. Aanvulling officieren.

Van 1907 tot 1914 worden in Indië Inlanders 
opgeleid tot Inl. 2en luitenant der infantorio. 
Bij Gouv. besluit van 10 Mei 1907 no. 36 werden 
vastgestcld: A. Ecno voorloopige regeling be
treffende hot instituut dor Inl. officioron bij de 
landmacht in Nedorlandsch-Indië on B. Eono 
voorloopigo regoling botreffondo den cursus tot 
opleiding van Inlandsche officieren bij do

van

voorts, dat bedoelde offi-
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commandant 10 subalterne officieren aange
wezen, dio worden vrijgesteld van die diensten, 
welke liun het geregeld volgen van de lessen en 
do noodzakelijke eigen studio zouden beletten; 
zij genieten, als tegemoetkoming in de kosten 
van aanschaffing van leerboeken, voor één 
maal een bedrag van ƒ 50 en wanneer zij, na 
afloop van den cursus voldoen aan eeno prac- 
tische beproeving, een gratificatie van ƒ 500.

II oog are militaire vorming van den Officier.
Alhoewel het Kon. besluit van 16 Augustus 

1S73, no. 74, waarbij een Generale Staf werd 
opgericht, ook de oprichting van een stafschool 
in Indië regelde, is een zoodanige inrichting 
daar te lande nimmer tot stand gekomen.

Sedert 1876 zijn ook officieren van het Neder- 
landsch-Indische leger toegclaten geworden tot 
do lessen van de krijgsschool in Nederland. Zio 
voor wat betreft de geschiedenis van deze in
richting voor liooger militair onderwijs ook, 
met betrekking tot de lioogere vorming van den 
officier van het Nederlandsch-Indiche leger, het 
aan het slot van dit artikel genoemde verslag 
van de Staatscommisso 1910.

De te ’s Gravenhago gevestigde Hoogere 
Krijgsschool is vólgens de thans geldende rege
ling bestemd tot vorming van officieren, ook 
van het Indische leger,

a. in algemeen krijgskundige richting; als
mede voor de hoogere troepenleiding en voor den 
dienst bij den Generalen Staf; b. voor den 
intendancedienst. (Artikel 1. sub 3 van do wet 
op het Militair onderwijs 1890).

Een „Reglement voor de Hoogere Krijgs
school” werd vastgesteld bij Kon. besluit van 
14 September 1891 (Ned. Stb. no. 170), een 
„Voorschrift voor do Hoogere Krijgsschool” bij 
gemeenschappelijke beschikkingen van do Minis
ters van Oorlog en Koloniën, resp. van 9 en 
13 October 1891 (Ned. Stb. no. 52), terwijl 
„Bepalingen omtrent do toelating in Neder- 
landsch-Indië van officieren tot do Hoogere 
Krijgsschool in Nederland”, in hot leven wor
den geroepen bij Gouv. besluit van 15 Eebruari 
1892 no. 1 (Ind, Stb. no. 51).

Het aantal plaatsen voor officieren van hot 
Nedcrlandsch-Indische leger wordt jaarlijks 
vastgesteld; het bedraagt de laatste jaron 
gewoonlijk J0 voor den krijgskundigen- en 
6 voor den intendance- cursus. Duur van den 
cursus 3 jaren.

Om aan het toelatingsexamen, dat te Bandoeng 
wordt afgenomen, te kunnen deelnemen, moet 
do adspirant ten minste vijf jaren als officior 
dienst hebben gedaan en daarvan vier jaren in 
Indië hebben doorgebracht. Vóór hun vertrek 
naar Nederland worden do voor den krijgskun
digen cursus geslaagden gedurende zes maanden 
gedetacheerd bij de opleidingsbrigade van den 
topografisclien dienst, tijdens hun verblijf 
do krijgsschool bij twee der wapens, waartoe 
zij zelf niet behooren en bij terugkeer in Indië 
de officieren dor infanterie bij de berg-arfilleric 
do overigen bij de infanterie; na afloop van laatst
bedoelde detacheering kunnen zij ook bij don 
generalen staf worden gedetacheerd.

De officieren, leerlingen van den intendanco- 
cursus w> rden in Nederland gedetacheerd bij 
de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouw- 
school te Wageningen (thans bij de Landbouw- 
hoogeschool), de'""Nederlandsciio school

landmacht in Nederlandsch-Indië, terwijl do 
rechtstoestand van de Inlandscho officieren en 
adspirant Inlandsche officieren word geregeld 
bij Kon. besluit van 20 September 1911 no. 50 
(Ind. Stb. no. 633).

Ten vervolge op bovengenoemde reglementen 
werd door den Commandant van het Leger een 
uitgewerkt „Reglement voor den cursus tot 
opleiding van Inlandsche officieren” vastgcsteld. 
Bij Gouv. besluit van 16 September 1910 no. 30 
werd bepaald, dat de Inlandsche luitenants, 
na aanstelling als zoodanig, nog gedurende één 
jaar voort gezet onderwijs zullen ontvangen. 
Niettegenstaande het in do bedoeling heeft ge
legen den cursus in 1907 met 20 leerlingen te 
beginnen, worden slechts afgelevcrd in 1910: 
drie, in 1911 twee, in 1912 twee, in 1913 drie en 
in 1914 eveneens drie Inlandsche luitenants.

Deze driejarige cursus heeft zich, voornamelijk 
tengevolge van de achterstelling van de daarbij 
opgeleide officieren bij hunne Eur. ranggenooten, * 
nooit in de belangstelling van de Inlandsche 
bevolking mogen verheugen. In 1912, ’13 cn ’14 
hebben zich dan ook geen candidaten voor 
toelating aangemeld, zoodat do cursus feitelijk 
toen reeds was vervallen.

Bij Kon besluit van 1 December 1915 no. 12 
(Ind. Stb. 1916 no. 194) werd ter vervan
ging van hoogcrbedoelde „Voorloopige re
geling betreffende het instituut der Inlandsche 
officieren” vastgesteld een „Regeling betreffende 
de in Nederlandsch-Indië opgeleide Inlandsche 
officieren van de landmacht”, terwijl de „voor
loopige regeling betreffende den Cursus tot op
leiding van Inlandsche officieren bij de Land
macht in Ned.-Indië” bij Gouv. besluit van 19 
Juni 1916 no. 22 werd ingetrokken. Bij voor- 
noemd besluit werden tevens vastgesteld: „Voor
schriften omtrent het aanvullingscxamo’1, af 
te leggen door in Nederlandsch-Indië opgeleide 
officieren van de landmacht in Nederlandsch- 
Indië”, en zulks ter uitvoering van het bepaaldo 
in de alinea’s 1 en 3 der overgangsbepalingen van 
het Koninklijk besluit van 1 December 1915 
no. 12 (Ind. Stb. 1916 no. 194), volgens wel
ke aan in Indië opgeleide officieren de gelegen
heid werd gegeven om binnen zes jaren een 
aanvullingsexamen af te leggen, dat, zoo zij 
daarin slaagden, hunne gelijkstelling met Euro- 
peesche officieren tengevolge zou hebben

De strafrechtelijke positie van de niet-. 
Europeesche officieren en oud-officieren in do 
gevallen, waarin zij niet voor den militairen 
rechter terechtstaan, is geregeld bij het Kon. be
sluit- in Ind. Stb. 1911 no. 633, zooals dat 
luidt ingevolge artikel 5 (6) van het Kon. be
sluit in Ind. Stb. 3 917 no. 497.

Cursussen Inlandsche talen voor Officieren.
De maatregel, in het leven geroepen bij Gouv. 

besluit van 12 April 1901 no. 17 om, tot aan
moediging van de studie der in Indië inheemscho 
talen onder het officicrskorps, gratificatiën 
beschikbaar te stellen, is, als weinig aan het doel 
beantwoordende ingetrokken. In de plaats 
hiervan zijn, ingevolge Gouv. besluit van 2 
April 1913 no. 29, (Bijblad no. 7801, aangevuld 
bij Bijblad no. 8358 en bij Gouv. besl. 21 Aug. 
1916 no. 49), te Batavia twee jaarcursussen 
geopend, één voor de Javaansche- en één voor 
do Soendaneesche taal. Tot het volgen van elk 
dier cursussen worden jaarlijks door den Leger-
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Nijverheid en Handel te Enschedé on het 
Centraal Magazijn van militaire ïdecding 
uitrusting to Amsterdam en, na torugkcer in 
Indië, als regel bij udn intendance.

Staatscommissie 1910. Vermelding verdient 
nog ten slotte, dat bij Kon. besluit van 2 Juni 
1910 no. 135 ceno staatscommissie word ingo- 
steld tot het doon van voorstellen tot reorgani
satie van het militair onderwijs bij do land
macht, in welke commissio ook officieret on 
gewezen officieren van het Nedorlandsch-In- 
dische leger zitting hadden. Deze commissio 
bracht 31 October 1913 een verslag uit aan do 
Koningin, dat sedert werd gepubliceerd en een 
belangrijke bron vormt voor de kennis van do 
geschiedenis van het militair onderwijs, voor 
wat betreft de opleiding en de hoogero militairo 
vorming van den officier van het leger in Neder- 
landsch-Indië.

Opleiding Officieren van Gezondheid, militaire 
apothekers en paardenartsen. Zie LEGER onder 
„Aanvulling officieren”. Deel II, blz 558.

B. ZEEMACHT. In 1743 werd te Batavia 
opgericht do académie de marine, met het doel 
jongelieden op to leiden tot cadet bij de zee
macht. Do cursus duurde 6 jaar; niet onafgebro
ken, want in dien tijd werden reizen gemaakt. 
Do jongelieden moesten van eerlijke en orden
telijke geboorte zijn en, zooals vanzelf sprak, do 
Protestantsche religie zijn toegedaan. Do cadet
ten, die op de schepen der Compagnie voeren, 
hadden toegang tot do lessen. Aan het hoofd 
der inrichting stond een kapitein ter zee, onder 
toezicht van een college van curatoren. Om 
luitenant ter zee te worden moest men 20 jaar 
oud wezen. In 1755 reeds werd de académie do 
marine opgoheven, aangezien zij niet voldeed aan 
de verwachtingen, welke tot do oprichting 
hadden geleid.

Later was to Semarang een Marineschool 
tot opleiding voor de zeevaart, de artillerie en 
do genie. Deze school werd in 1808 op last van 
den G. G. Daendels geheel gereorganiseerd, 
omdat opleiding voor den handel niet neer 
noodig was, aangezien deze niet meer word gedre
ven met eigen schepen, zooals in den tijd van de 
Oost-Indischo Compagnie. Na de reorganisatio 
schijnt de school niet aan het doel beantwoord 
to hebben. In 1818 toch werd bij besluit van 
Commissarissen-Generaal een reglement vast
gesteld voor do oprichting van een Militaire 
School op Java, tor opleiding van officieren en 
van ambtenaren voor den waterstaat. Dezo 
school werd to .Semarang gevestigd on was 
vermoedelijk do oude Marineschool in een niouw 
kleed. Het programma van onderwijs was zoor 
uitgobreid, maar het aantal plaatsen voor ca
detten, bestemd om opgeleid to worden tot 
officier bij do Koloniale Marine, zoor gering. 
Van veel betcekenis is deze school voor do zee
macht niet geweest; do opheffing van do Kolo
niale Marino heeft zij niet voorkomen. Voor 
onderwijsinrichtingen ten behoeve der zeemacht'• 

‘ . van later datum: Zie ZEEMACHT.^/<-
ONIN. Landschep in Nieuw-Guinea, gdlegcn op 

liet W.-lijk gedeelte van hot schiereiland, waarop 
Fak-Eak ligt. Onin nam reeds sedert eeuwen een 

. belangrijke plaats in mot betrekking tot het 
' handelsverkeer, zoodat do bewoners dan ook tot 

do minst on beschaafden van Nieuw-Guinea bo- 
hooron. Do kust is onherbergzaam, steil, onbe-

woond en niet overal te naderen. Het landschap 
wordt onder verdeeld in vier deden, t. w. Roera- 
bati, Patipi, Ati-Ati Onin en Ati-Ati Fatagar; 
elk bestuurd door een radja. Fatagar had vóór 
1899 jaren lang geen radja gehad en was daardoor 
onder heerschappij van Roembati en Patipi 
gekomen. In genoemd jaar kwam echter do zoon 
van den vroegeren Radja terug en maakto 
Fatagar weder zelfstandig.

Op den vasten wal, tegenover het eilandje 
Was, ligt de kampong Roembati, hoofdplaats 
van het gelijknamige landschap. Hier prijkte 
vroeger een wapenbord. Het is eeno onbelangrijke 
nederzetting, maar 2lJ2 eeuw goleden werd zij een 
belangrijke slavenmarkt genoemd en later kreeg 
zij een zeker gezag over de gchcele Maccluergolf. 
De deolon van hctRoembatischo landschap zijn 
ver uiteengelegcn. Door den Radja worden 
aangesteld en dus als min of meer ondergeschikt 
beschouwd, de hoofden van aan do Zuidkust van. 
do Maccluergolf gelegen streken en eilandjes, 
waaronder Sekar on Argocnoeng do voornaamste 
zijn.

en

Tot Patipi behoort in het Oninsche alleen do 
omtrek van de Solatlèn, een deel der onbewoonde 
kust tusschen dio baai en Sekar en nagenoeg het 
geheelo stroomgebied der Kajoenirivier, dio in 
do baai van Sekar valt. Verder behooren hiertoe 
nog in Berau (N.-kust van de Maccluergolf) het 
land aan de rivieren Bira en Metamani. De hoofd
plaats Patipi, veel belangrijker dan Roembati, 
ligt schilderachtig tusschen do diepe baai van 
Salakiti en de veel grootere Solatlèn. De huizen 
staan in het water aan weerszijden van een straat, 
die een oilandjo van den vasten wal scheidt. Do 
bevolking van deze kampong is bijna 500 hoofden 
sterk. Er is een fraai negrihuis en eene met zink 
ingedekto moskee. Er heerscht eenigo welvaart. 
In dit landschap liggen ook nog de kampongs 
Salakiti, eveneens in het water gebouwd en 
Itoepa.

Vx’oeger was Patipi ondergeschikt aan Roem
bati. De bevolking van dezo beide landschappen 
meent, dat zij het meest zuivere Papoea-volk is, 
hetgeen echter to betwijfelen valt, daar dit ras 
ontstaan is door immigratie van vreemdelingen. 
Van do inheemscho stammen zijn zij niet alleen in 
kleeding, maar ook lichamelijk to onderscheiden.

De Papoea’s van Onin zijn in de eersto plaats 
zeevaardors en als zoodanig visschers en hande
laars. Als industrie booefent men het smeden 
van ruw ijzerwerk voor uitvoer naar Berau en 
liet bakken van sagoe-oventjes. In den bouw van 
prauwen en speciaal in het versieren daarvan, 
zijn zij zeer bekwaam. Een vlerkprauw wordt 
goruild tegen goedoren of sagoe ter waardo van 
ongeveer acht gulden. Do bovolking in het 
binnenland heeft kleine aanplantingen van 
aardvruchten rondom do woningen. Sagoe wordt 
lioofdzakclijk van do N.-kust dor golf gehaald.

Do kustbewoners zijn Mohammedaansch; 
natuurlijk is dezo godsdienst sterk vermengd 

^jnet Papoesch bijgeloof. In Roembati on Patipi 
. vindt men een imam, een chëtib en eon morbot. 

Van do Ccramschc handelaars heeft de kust
bevolking liet schuiven geleerd.

ONRUST. (Pooloe kapal of Scheepsciland). 
Eiland, gelegen aan 
baai van Batavia, ruim 3 uren N.W. van 
dio stad, en een oppervlakte van ruim 9 Hectare 
beslaand o. Tijdens do Compagnie was het de
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hot oude art. 77 Rog. rcgl. deze fout vermeden. 
Toch is de lagere wetgever in Indië geheel on
verplicht dozo oigendomsontzetting gaan regelen 
op den voet eener onteigening (Do Muinck, Ont
eigening, bl. 75), hetgeen alleen verklaard kan 
worden uit ondoordacht naschrijven van moeder- 
landscho wetsbepalingen. Deze foutieve bepa
ling geldt nog steeds.

Als voorwerp -van de onteigening noemde het 
oude art. 77 alleen „eigendom”; art. 62 lid 6 
voegde daaraan toe alle inlandsche rechten, die 
geoefend wordon op grond, uit eenigen hoofde 
tot inlandsche dorpen behoorende, dus met name 
inlandsch bezitrecht en beschikkingsrecht (zie 
dl. I, bl. S2I en 822). Do verordering van 1864 ech
ter is alleen op ontoigoning van eigendomsrecht en 
van inlandsch bezitrecht berekend, en wel bijna 
uitsluitend op die van onroerend goed ten bate 
van eenig openbaar werk. Het nieuwe art. 77 
spreekt van onteigening „van eenig goed of 
recht”, en zal dus ook onteigening van zakelijke 
rechten, zelfs van persoonlijke rechten, gedoogen 
(welke echter ook onder het oude artikel voor
kwam, zie b.v. Ind. Stb. 1916no. 638, 1917 no. 707). 
Daarnaast is art. 62 lid 6 noodig gebleven, om
dat men zekerlijk niet kan zeggen, dat de in
landsche bezitter van grond of do bcschikkings- 
gerechtigde dorpsgemeente „den eigendom” heeft 
van zoodanig inlandsch recht, en de tekst ook 
van art. 77 (nieuw) dit geval dus niet bestrijkt. 
Art. 71 der ontoigoningsverordening van 1864 
dacht daarover blijkbaar anders, want reeds 
vóór 1870, dus vóór art. 62 lid 6 Reg. regl., 
maakte het onteigening van inlandsche rechten 
mogelijk, hoewel elk spoor van eigendomsrecht 
hier ontbreekt. De speciale waarborgen van on
derzoek trouwens, welke dit art. 71 van 1864 
stelt, hebben geen nut gehad; oen zoodanig on
derzoek schijnt hoogst zeldzaam (zie echter don 
aanhef van Ind. Stb. 1915 no. 724).

Tot 1910 was het een open vraag, of particu
liere landerijen konden worden onteigend; uit 
een schriftelijke uitlating toch van minister Pahud 
uit 1853 (Kouchenius II, bl. 131, 275) leidde 
men af, dat die minister (ook de wet zelf?) het 
artikel op zulke landerijen niet toepasselijk achtte; 
hoewel de bewuste uitlating met meer recht in om
gekeerd en zin kan worden opgevat. Daarom werd 
in 1910, Ind. Stb. 1911 no. 38, een afzonderlijke wot 
gemaakt voor de quasi-onteigening van particu
liere landerijen; met do onteigening-,verordening 
van 1864 correspondeert dan voor deze lando- 
rijen do alg. maatregel van bestuur in Ind. Stb. 
1912 no. 480. Do bedoeling schijnt, dozo wet ook 
naast hot niouwo art. 77 te laten voortbestaan. 
Ontoigoning van kloino stukken van een parti
culier land werd vanouds mogelijk geacht, daar
entegen onteigening van do op zulk een land ge
oefende ovorheidsrechton (marktprivilegiën, be
lastingheffing, hoofdonbenoeming) niet; en ook 
do wet van 1910 opont niet do mogelijkheid 
daartoe.

Do onteigeningsverordening van 1864 maakt 
onteigening mogelijk ten name zoowel van Ned.- 
Indië en van zijn onderdeden (locaal ressort, 
inlandsche gemeente) als van particuliere rechts
personen en physischo personen; de opsomming 
in art. 1 der verordening omvat bij vergissing 
ook bestuursressorton zonder rechtspersoonlijk- 
keid. De wet van 1910 daarentegen kont alleen 
terugbrenging tot het landsdomoin, en laat dus

S grooto scheepstimmerwerf en het tuighuis, waar 
de schepen konden hersteld en desnoods niouwo 
gebouwd wordon. In 1S00 werden allo gebouwen 
op Onrust door een Engelsch eskader onder Ball 
vernield; Van der Capdlen liet van 1S23—1825 
de werken daar weder herstellen en Onrust tot 
een maritiem établissement inrichten, waarna 
er in 1S56 een drijvend droogdok werd in dienst 
gesteld. De toenemendo belangrijkheid van het 
marine-établissement te Soerabaja had ton ge
volge dat de werken op Onrust, dat don naam 
had van zeer ongezond te zijn, later slechts als 
hulpwerf en hulpatelior dionst deden; sedert de 
openstelling van do havenwerken te Tandjoong 
priok (Zie HAVENWERKEN) verloor het eiland 
zijne vroegere boteekenis en werd geheel verlaten. 
Sinds 1911 doet Onrust met het er vlak bij gelegen 
eilandje Kuiper dienst als quarantaine-station 
voor de haven Tandjoong priok.

ONTDEKKING VAN NED.-INDIË. ZieTOCH- 
TEN (OUDSTE ONTDEKKINGS-).

ONTEIGENING. Sinds 1S54 bevat het Regee- 
ringsreglement een voorschrift over onteigening, 
en wel in art. 77; in 1870 is daarbij gekomen het 
voorschrift van art. 62 lid 6. Door een wet van 9 
Nov. 1917, Ned. Stb. 635, is een nieuw art. 77 
vastgesteld, maar art. 62 lid 6 is onveranderd 
gebleven. In verband met dit nieuwe art. 77 
zal de algemeene verordening op de onteigening, 
nl. de kroonordonnantie van Ind. Stb. 1864 
no. 6 en 185, die meer dan vijftig jaar lang (tot 
op Ind. S b. 1918 no. 136) geen enkele wijziging 
onderging, eerlang wederom moeten worden her
zien.
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i iHet karakteristieke van het onteigeningsinsti- 
tuut, en de reden waarom het met zoo bijzondere 
waarborgen moet worden omkleed, ligt hierin, 
dat het iemand zijn eigendomsrecht doet verlie
zen in afwijking van hot voor alle burgers gel
dende recht; dat het in het publiek belang het 
allen bindende recht breekt ten aanzien van één 
persoon en van één geval, of, gelijk Buys (Do 
Grondwet, II, bl. 271) het uitdrukt, „een door 
de wet beschejmd en volkomen wettig uitge
oefend eigendomsrecht ten nadeele van één be
paald persoon komt opheffen, door hem een
voudig op zijde te dringen en zich in zijne plaats 
te stellen” (zie ook Buys II, bl. 250). Tegenover 
onteigening staat dus niet alleen vernietiging of 
onbruikbaarmaking van iemands goed volgens 
regels, die voor alle burgers werken, maar ook 
iedere andere ontneming van iemands eigendom 
en ook iedere gedwongen eigendomsovergang 
(verbeurdverklaring enz.), als deze ontneming 
of deze overgang maar werkt tegenover alle bur
gers zonder onderscheid en niet slechts tegenover 
één onder hen. Aangezien de onteigening, aldus 
begrepen, veel enger is dan ontzetting uit den 
eigendom, waren de oude aanvangswoorden van 
art. 77 („Niemand kan van zijn eigendom wor
den ontzet”) veel te ruim, en moest hun bedoe
ling blijken uit het vervolg van het artikel; door 
van een „onteigening ton algemeenen nutte” te 
gaan spreken heeft het nieuwe art. 77 een ver
betering aangebracht, die hot doet uitstéken 
zoowel boven art. 151 Grondwet als boven de 
artt. in do Reg. regl. van Suriname en Curagao.

Terwijl de Grondwet van 1848 in haar artikel 
over onteigening ook van eigendomsontzetting 
wegens besmetting sprak (die tegenover alle 
burgers werkt, on dus geen onteigening is), had
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do quasi-onteigening van een particulior land 
ten name van een locaal ressort (b.v. do go- 
meento Batavia) niet too.

Met drieërlei waarborg wordt bet gevaar bo- 
zworen, dat in onteigening zou kunnen liggen 
voor individueole rechten: nl. door verklaring 
van het algemeen nut, door rechterlijke tus- 
schenkomst (niet in de wet zelf bevolen, al staat 
het artikel in het hoofdstuk Justitie), on door 
verplichting tot schadeloosstelling. Het algemeen 
nut wordt zoowel voor do echte ontoigening als 
voor do terugbrenging van particuliere landerijen 
gewoonlijk verklaard in samenwerking van gou- 
verneur-genoraal en raad van Indië; het nieuwe 
art. 77 eischt voor dezo bestuursdaad den vorm 
eener ordonnantie (aldus ook reeds Xnd. Stb. 1864 
no. 6, art. 6). Terwijl de Surinaamscho ont- 
eigeningsverordening van 1904 op het voetspoor 
van Buys do geheele onteigening als bestuurs
daad behandelt en don rechter alleen over de 
grootte der schadeloosstelling doet beslissen, 
draagt de Indische verordening, evenals de No- 
derlandsche wet van 1851, ook het uitspreken 
van do^onteigening zelf op aan den rechter. In 
streken met onkel gouvernementsrechtspraak is 
dezo rechter, hetzij de Europeesche, hetzij de in- 
landsche rechter, naargelang de onteigende justi- 
ciabel is voor den eenen of den anderen rechter

allon vorbindondo recht, en geenszins van een 
inbreuk op hot gemceno recht ten nadeele van 
bepaaldo individuen.

Literatuur / Do Muinck, Onteigening in de 
Ned. koloniën, diss. 1911; Van Delden, De part. 
landerijen, diss. 1911, bl. 134; en voorts de be
kendo werken van Kleintjes, Do Louter en Mar- 
gadant.

ONTGINNING1). Onder ontginning verstaat 
men do ter geregelde bebouwing of beplanting, 
geschiktmaking of voorbereiding van woeste 
gronden, waarop tevoren slechts eene natuur
lijke vegetatie voorkwam, of wel die na een tijde
lijk gebruik weder tot den toestand van wildernis 
of woestheid zijn teruggekeerd. De daartoe 
vereischte werkzaamheden zijn verschillend, 
naarmate men te doen heeft met zwaar oorspron
kelijk bosch of met grond, bedekt met struiken 
of grasachtigo gewassen. In het eerste geval moe
ten de boomen opgeruimd worden, voor zoover 
men niet enkele ervan als schaduw- of schutboo- 
men laat staan. Daartoe vergenoegt men zich 
in den regel met het op- stomp kappen der 
boomen, liefst in den drogen tijd en bij voor
keur eenigo voeten boven den grond, hetgeen 
veel arbeid uitspaart en do beplanting niet ver- 
hindort; de stompen en do wortels rotten metter
tijd weg. Het verdient in den regel de voorkeur 
het hout te verbranden, tenzij men dit met voor
deel van de hand kan zetten; de humus behoeft 
daardoor geen schade te lijden, terwijl de asch, 
met voel kool vermengd, een uitstekende mest
stof is en door de vorbranding het terrein van 
onkruid en schadelijke dieren gezuiverd wordt. 
Is do bodem met struiken en heesters bedekt, 
dan moeten deze geheel worden uitgegraven, 
omdat zij anders licht weder uitloopen; gras
achtige planton moeten eveneens met wortel en 
al worden uitgehaald, gedroogd en verbrand.

Is hot terrein vlak, dan is het verdere werk 
betrokkclijk eenvoudig; de grond moet dan met 
den ploeg of de patjoel bewerkt worden, waarbij, 
indion do noodige arbeidskrachten ten dienste 
staan, diepe bewerking de voorkeur vordient. 
Daarna is de grond geschikt om beplant te 
worden; bij geregelde plantages zorgt men voor 
het aan leggen van paden, die hot terrein in regel- 
matigo valckon verdeelon, ten einde hot toezicht 
later ge makkelijk te maken. Ook voor een gero- 
geldcn afvocr van water moet gezorgd worden.

Op hellend terrein zijn meerdere werkzaamhe
den to verrichten, althans wanneer men aan de 
ontginning do noodige zorg besteedt. Immers is 
do bouwkruin, na do verwijdering van don oor- 
spronkelijkon plantengroei, ton gevolge 
afvlooiing van het water, aan wegspoeling bloot- 
gcstold, vooral wanneer in den regentijd het water 
mot kracht afstroomt. Het in de meosto govallen 
eenigo afdoondo middel, — dat ochtor vrij kost
baar is, — is de aanlog van terrassen , dio zelfs op 
zeer stoilo hellingen kunnen worden aangebracht. 
Aan de raadgevingen van Vau Gorkom (Do 
Oost-Indischo Cultures. Tweede druk 1884

(dus niet naargelang het geding loopt over een 
Europcesch of een inlandsch recht op grond; 
voor particuliere landorijen altijd de raad van 
justitie); voor do inheemsche rechtspraak is de 
verordening van 1864 niet geschreven, doch o. a. 
in het gewest Palembang schijnen ook inheem- 
sche rapats onteigening uit to spreken volgons 
adatrcgels of wat men daarvoor houdt. Meer
malen kent het adatrecht een gedwongen, lang- 
ilurigen afstand van eenig goed (stuk bouwveld, 
woonerf), die plaats heeft in gevallen, waarin 
wij onteigening zoudon toepassen, doch dio al
weder hot karakter van onteigoning mist, omdat 
zij workt jegens allo' burgers on dan ook niot 
voorzien is van een recht op schadevergoeding; 
zio oen sprekend voorbeeld in Adatrochtbun- 
del 3, bl. 138. Het nieuwo art. 77, eindelijk, 
laat naast vooraf betaalde schadeloosstolling to 
recht (evonals do Grondwet en dcReg. regl. 
Suriname on öurasao) ook vooraf verzekerde 
schadeloosstelling toe, doch laat na te zeggen, 
dat ook in do uitzonderingsgevallen het recht op 
volledige schadeloosstelling nimmer kan worden 
verkort, hetgeen met het oog op inlandscho rech
ten wol vermelding zou hobbon verdiend, ovenals 
voor do West-Indiën.

Nog voordat het nieuwo art. 77 bij ordon- 
nanrio heeft kunnen uitgewerkt, is bij Ind. Stb. 
1918 n°. 136 (vgl. ook n°. 164) de gelegenheid 
geopend om levensmiddelen, grondstoffen on 
huishoudelijke artikelen te onteigenen. Dezo 
regeling is een van do uitingen der Indische 
crisiswetgeving.

Do bepalingen ovor onteigoning in do Indische 
mijnordonnantie van 1906 wijken eonigermato 
af van dio van 1864. Do bij do Indische mijnwet 

1899 gevoerde dobatton ovor do vraag, of

van de

van
dio wet delfstoffen „onteigende”, berustten op 
miskenning van wat ontoigening is. Zelfs al haddo 
do wet don eigendom der nog onontdekto delf
stoffen overgobracht bij den lande, hotgeon zij 
juist niet doet, dan nog zou hiex alleen sprako 
zijn geweest van een wijziging van hot voor

1) In dit artikel wordt slechts in hot alge
meen over ontginning gesproken; voor zoover 
hot ontginning voor speciale cultures botreft, 
wordt daarover, waar dit noodig schoon, bij die 
cultures gohandeïd. Zie o. a. KOEEIE, Dl II, 
bl 380.
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door verbranding van do boomen gezuiverd, en 
dan de vrij gekomen plek niet grondig bewerkt, 
maar gedurende onkele jaron gebruikt om dik
wijls karigo oogston te verkrijgen on daarna 
weder verlaten, waarna de grond ten prooi valt 
aan liet schrale alang-alang en in den regel voor 
verdere cultuur verloren gaat. Deze handelwijze 
is vrij algomccn gebruikelijk bij min beschaafde 
stammen, doch ook onder meer beschaafden, 
zelf op Java, werd maar al te veel op deze wij zo 
gehandeld, en zijn tal van bosschen uitgeroeid, 
zoodat vroeger dichtbegroeide hellingen van 
bergen thans in woestenijen veranderd zijn. In 
hoeverre dezo ontwouding op grooto schaal do 
vochtigheid van het klimaat, den neerslag, ver
mindert, is niet met zekerheid te zeggen; mis
schien is die invloed slechts zeer gering. In ieder 
geval is deze vroegor zeer sterk overschat en het 
is niet aan te nemen, dat betrekkelijk kleino 
eilanden in don Indischcn Oceaan veel in den 
regenval zullen voranderen, wanneer er van die 
kleino oppervlakte een deel ontwoud wordt, 
Zeker is het echter, dat de toestand van don 
bodem en zijn bedekking van overwegenden 
invloed zijn op den loop en de verdeeling van do 
watermassa’s en dat door ontwouding op grooto 
schaal het wegspoelen van do vruchtbare bouw- 
kruin, die tevoren door do wortels der boomen 
werd tegengehouden, aanmerkelijk bevorderd 
wordt, zoodat jaarlijks millioenen kubieke 
meters vruchtbare grond door de rivieren in zoo 
worden gevoerd. Ook maakt de gestadige bloot
stelling van den grond aan de zon dezen op den 
duur onvruchtbaar, doordat de humus geoxy- 
deerd wordt en do structuur van den grond 
daardoor ongunstig wordt.

Sedert geruimen tijd heeft do Regeering zich 
dan ook beijverd om, — althans voor zoovor dit 
binnen haar bereik lag, — dit euvel te keer to 
gaan. Bij Ind. Stb. 1874 no. 79 toch werd hot inlan
ders verboden op Java en Madoera woeste gron
den te ontginnen, zonder “voorafgaande toestem
ming van do in de verordening aangewezen auto
riteit; zij bevatte bepalingen om do afspoeling 
van de bouwkruin door het aanloggen van ter
rassen tegentegaan en waarborgde den ontginner 
het individueel orfelijk bezitsrecht van do ont
gonnen gronden. Ofschoon er veel goeds van dezo 
verordening gehoopt werd, bleek het spoedig, 
dat zij niet in staat was het gevreesde kwaad 
afdoende to keer to gaan; do uitvoering liet veel 
to wenschen over, daar het vragen van vergun
ningen dikwijls verzuimd werd en de voor waarden 
niet worden nagekomen. Zij is thans vervangen 
door do ordonnantie van Ind. Stb. 1896 no. 44. 
gewijzigd bij Ind. Stb. 1904 no. 416 (vgl. Bij Dl, 
2963, 4710, 6086 en 6745), dio wat de hoofd be
ginselen betreft, met haar voorgangster 
eenkomt. Voor het ontginnen van grond op Java 
en Madoera, deel uitmakende van het Staatsdo
mein en niet als gemeeno weido of uit eenigen 
anderen hoofde tot do dorpen behooronde, 
ten inlanders een vergunning hebben van het 
hoofd van plaatselijk bestuur; deze wordt 
leend onder voorwaarde, dat do ontginning 
binnen een gestelden termijn volbracht zij, do 
grond behoorlijk zij afgebakend en bij gevaar 
voor afspoeling van do bouwkruin, de aanleg 
terrasgowijze geschiede. Andere voorwaarden 
kunnen in ieder bijzonder geval worden gesteld. 
Do ontginner is, bij voldoening aan alle

Dl. I pag. 33 vlg.) worden de volgende wenken, 
die nog steeds van toepassing zijn gebleven, 
ontleend. Den bodem bakent men af door lijnen, 
waterpas langs de hellingen getrokken, on hoopt 
daar langs bet losgcmaakto gras en onkruid; de 
arbeider begint den grond daarboven om to 
werken en wel zoodanig, dat de eerste spit op het 
onkruid komt to liggen en hier de noodigc ste
vigheid geeft. Zoo gaat hij voort totdat de goheelo 
ruimte tussclion twee opvolgende, gotraccordo 
lijnen hare glooiing geheel verloren heeft. Als 
deze ruwe aanleg over het goheelo terrein is a+’ge- 
loopon, geeft men aan do stcilo kanton, — die 
geen opstaande randen mogen kebbon, waardoor 
de terrassen in kanalen zouden ontaarden, — 
door afkapping eenigo helling en maakt zo tevens 
wat offen. Do kanten en hellingen laat men zoo
veel mogolijk begroeid, hetgeen do stevigheid 
van den aanleg bevordert. Van den aard der 
gronden hangt het af of de grond vóór of na do 
vorming der terrassen moet worden omgewerkt. 
Ook voor behoorlijken toevoer van water wordt 
door het aanleggen van waterleidingen gezorgd.

Wordt deze werkwijze, in hoofdtrekken al
thans, gewoonlijk gevolgd wanneer Europeesche 
ondernemers woesten grond in cultuur willen 
brengen, ook dan wanneer inlanders, die op 
eenigszins hoogen trap van beschaving staan, 
land ontginnen ten einde eene blijvende vestiging 
te stichten, wordt gewoon lijk goede zorg gedra
gen voor het behoud van do bouwkruin. Bij den 
aanleg van rijstvelden op Java is, vroeger vooral, 
veel werk besteed aan het vormen van terrassen 
en het aanleggen van waterleidingen, waardoor 
het mogelijk werd water tot groote hoogte opte- 
voeren en sawahs tot op hooge berghellingen 
aanteleggen. De Javaan gaat er niet licht toe 
over om zijn dorp to verlaten en eeno nieuwe 
nederzetting in eene onbewoonde streek to ves
tigen; wanneer meerderen daartoe besluiten is 
dit meestal het gevolg van overbevolking, 
oneenigheid of epidemie in de desa. Men stelt 
zich dan onder do aanvoering van een der uit- 
trekkenden; op do plaats, die men to voren 
heeft uitgekozen, aangekomen, wordt, nadat do 
geesten zijn aan geroepen om het werk to begun
stigen, do plek uitgezocht voor de woningen, 
gewoonlijk op hoog gelegen terrein en het minst 
begroeid en dus het schraalst, maar dan ook het 
best o. a. tegen wilde dieren to verdedigen. Ge
meenschappelijk vangt men het werk aan voor 
het oprichten eener ruwe woonplaats en dan voor 
het ontginnen van den grond, waarbij do sterk- 
sten do boomen op stomp kappen en de ouderen 
en jongeren de struiken en grassen verwijderen. 
Aanvankelijk ontgint men slechts zooveel als 
noodig is voor do behoefte van één jaar; het 
gevelde hout wordt verbrand on do takken opge- 
stapold om als heining te dienen. Een offermaal 
behoort daarbij te worden gebracht om do bosch- 
geesten te bevredigen. In do volgende jaron wor
den nu zooveel gronden ontgonnen, als do ge
meente noodig heeft; gewoonlijk krijgt ieder der 
ontginners een deel van den grond, en bestaat 
er dus individueel grondbezit, dat in vorige tijden 
echter gewoonlijk in communaal bezit overging. 
Zie o. a. Gids, 1874, I, bl. 58; Med. N. Zend. 
XIX, bl. 112.

Doch lang niet altijd wordt op deze rationeele 
wijze gehandeld. Vaak wordt een ware roof
bouw gepleegd, en een stuk bosch op ruwe wijze
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waarden, erfelijk individueel bezitter van don 
door hem ontgonnen grond. Straffen zijn bo- 
dreigd tegen ontginning zonder vergunning. 
Veel schijnen deze toch niet uit te werkon, want 
bij circulaire van den Directeur van B.B. in 
Bijbl. no. 751G worden do Europecschc on In- 
landsche ambtenaren uitgenoodigd met kracht 
clandestiene ontginning van grond tegen to gaan 
on bij het verleenon van vergunning tot ont
ginning zooveol mogclijk do uitgifto te vermijdon 
van bosch, dat voor reserve voor het boschbe- 
iiecr werd afgezonderd. (Zie ook Bijbl. no. 2963, 
4716, 5161, 6112 on 7517).

Dergelijko regelingen zijn vastgesteld voor do 
Gouv.landen binnen do residentie Mcnado (Ind. 
Stb.lS96no. 107, Bijbl. 5136) voor het eiland Beng- 
kalis (Ind. Stb. 1889 no. 63), en voorde afdceling 
Lombok der residentio Bali on Lombok bij art. 6 
der ordonnantie in Ind. Stb. 1906 no. 431; alloon 
in het laatstgenoemde gebied is ingevolge art. 7 
alinea 2 van do daarop betrekking hebbende 
ordonnantie ontginning ten name van Inlandscho 
gemeenten en als gevolg daarvan door haar van 
het bezitrecht op domeingrond toegelaten. 
Hot getal vergunningen daar verleend is on
beduidend.

ONTGINNINGSRECHT. Hot recht om woesten 
grond te ontginnen komt naar hot adatrecht 
daar, waar het beschikkingsrecht (deel I, bl. 277, 
821) bestaat, in onbeperkte of weinig beperkte 
mate toe aan de leden zelf van de beschikkings- 
gercchtigde gemeenschap (stam, dorp, enz.); bij 
duurzame ontginning krijgen zij dan inlandsch be
zitrecht op den ontgonnen grond, bij tijdelijko 
ontginning slechts een genotrecht. Vreemden 
daarentegen mogen er slechts ontginnen met ver
gunning van die gemeenschap en tegen betaling 
van recognitie aan haar, en krijgen nooit iets an
ders dan een tijdelijk genotrecht. In woeste oor
den, die tot geen enkelen beschikkingskring be
boeren, staat het ontginnen vrij aan ieder. Naar
gelang het beschikkingsrecht afslijt, naderen do 
rechten der vreemden te dezen meer en meer die 
der stam- of dorpsleden zelf. In streken als Atjèh 
of West-Java, waar het beschikkingsrecht zoo
goed als verdwenen is, komt het ontginningsrccht 
aan allo inlanders zondor onderscheid too, en 
neemt het, losgemaakt van het beschikkings
recht, een zelfstandiger plaats in het adatrecht in ; 
hier leidt duurzame ontginning voor ieder tot in- 
landsch bezitrecht.

Nadat in Juni 1867 in de Tweede Kamer tus- 
schen Thorbecke, Rochussen, Fransen van de 
Dutte en anderen leerzame debatten over dit 
recht waren gehouden, bepaalde do agrarischo 
wet ( Dool I, bl. 18) niots anders dan dat do bovol- 
kingsrcchtcn moesten blijven geëerbiedigd. Dien
overeenkomstig beperkte art. 7 van hot agrarisch 
besluit terecht liet ingrijpen van don wotgovor 
voor Java en Madoora tot hot ontginnen van 
woesten grond, die buitonolkon beschikkingskring 
zou liggen. In 1874 echter is dit artikel gewij
zigd on op don voet gevolgd dooreen ontginnings- 
ordonnantio voor Java en Madoora (thans Ind. 
Stb. 1896 no. 44), wolko door do onderscheidingen 
van liet adatrecht dopen haalde on welker toepas
sing dan ook tot heden grooto zwarigheid hooft go- 
govon (Iiasselman, Algemeen overzicht v. do uitk. 
v. h. wolvaart-ondorzoek, 1914, bl. 43; Adat- 
rechtbundol 14, bl. 69; Nolst Troniló in Tnd'.“' 
Tijdschr. v. h. Recht 107, bl. 229). Het stolsel dor

ontginningsordonnantie voor Java is govolgd 
voo; Sumatra’s Westkust (Ind. Stb. 1015no. 98 
artt. 2—8); Bengkalis (Ind. Stb. 1889 no. 63), 
Mcnado (nu Ind. Stb. 1918 no. 80 artt, 2—8) 
en Lombok (Ind.r Stb. 1906 no. 431 artt. 6—8); 
elders op do buitenbezittingen geldt nog het 
adatrecht.

Literatuur : Pandecten v. h. adatrecht I, II,
IV; Polak, Agrarischo regelingen, 1911 on 1915;

Vollonhovon.. Hot adatrecht van N.-L,_I, 
twoedo afdeoling; Adatrechtbundels; Hondius v. 
Horwërden, Bestrijding van roofbouw, Kol.
T. 5 (1916).

ONTVANGER (ALGEMEEN). ^ Zio KASBE
HEER. C-iisCtrr*' 'yen ;>.* , - , „ ...

OOGSTVERBAND. Zakelijk recht op 'to' veld 
staande, onafgeplukte of reeds geoogste land
bouwproducten en op de ter bereiding daarvan 
bestemde onderneming en inrichtingen, tot 
zokerhoid van de nakoming eener verbintenis 
on^ die producten aan een geldschieter afteleve- 
ren ten verkoop in commissie, ten einde op de 
opbrengst te verhalen de voorgeschoten gelden, 
interessen, kosten en provisie. Dit recht, voor 
Ned.-Indië in 1886 (Ind. Stb. no. 57, 58), in 
het leven geroepen, dankt zijn ontstaan aan de 
crisis, waarin vele landbouwondernemingen en 
financieole instellingen in Ned.-Indië in 1884, 
ten gevolge van do sterke daling der suiker
prijzen, verkeerden. Tal van landbouwonder
nemingen toch werkten niet mot eigen kapi
taal, maar met geleende gelden, niet alleen voor 
werkkapitaal, maar ook voor oprichting of 
overneming der onderneming, zoodat do geld
schieters vaak in veel hoogere mate bij haar 
welslagen betrokken waren dan do ondernemers 
zelf. Bij do gestadigo uitbreiding van het verlang
de crediot werd het gebruikelijk, dat do geld
schieters het van hen op langeren termijn begeer
de bedrijfskapitaal zelven weer bij a: deren opna
men door middel van wisseloperatiën op korteren 
termijn. Dit ging goed, zoolang de ondernemers 
goede winsten maakten en daardoor in staat 
waren op tijd aan hunne verplichtingen te vol
doen, maar toen do daling der suikerprijzen 
plotseling juist bij het binnenkomen van den 
nieuwen oogst don verkoop van dit artikel 
feitelijk ónmogelijk maakte, bestond er groot 
gevaar voor den val der als cultuur- en wissel
banken werkzamo instellingen, die op hare 
beurt den ondergang van de meeste mot haar 

. verbonden ondernemingen dreigde medete- 
slcpen (zio CREDIET-INSTELLINGEN, Dl.
I, bl. 539 on OULTUUR-MAATSCHAPPIJEN, 
ibid. bl. 544), wolk onheil door tijdige hulp 
in het moederland werd afgewend. Doch aan
vankelijk had ook de Java-bank steun verleend 
(zie BANK, Dl. I, bl. 150); op baron aandrang 
werd bij Ind. Stb. 1884 no. 217 een maatregel 
ingevoerd om den ondernemer in staat to stellen 
het hem ontbrokendo werkkapitaal desnoods 
bij anderen op to nemen dan die hem tot dusverre 
geld hadden verstrekt. Daartoe word gelegen
heid gegeven to veld staande gewassen en on- 
afgeplukte boomvruchten, bestemd tot berei
ding voor do Europecschc markt, tot zekerheid 
van schuld te verbindon en wel zóó dat do schuld- 
eischer het recht verkreeg, zich bij voorkeur, 
boven allo andere privilegies behalve van do 
kosten van uitwinning en tot behoud der zaak, 
uit het verbondene to doen betalen. Deze roge-
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met betrekking tot 128 ondernemingen, waarvan 
115 op Java.

Zie Ned. Juristen Verecniging 1SS7 II (bl. 
17 e. v. Mr. Lcvy, bl. 43 en 69 c. v. Mr. Moltzer, 
bl. 73 e. v. Mr. Ooninck Liefsting); W. N. do 
Laat do Kanter, Oogstverband, proefscbr. 
Leiden, 1889; H. do Visser, Oogstverband en 
landbouwcrediet, proefschr. Groningen, 1893; 
J. F. Wijers, Het oogstverband (Do Handel 
9e jaargang, 1915 bl. 151).

OOIEVAAR. Van de familie der ooievaars, 
Ciconiidae, komen in Indië een viertal ver
tegenwoordigers voor. Do grootste vorm is 
do maleische maraboe of kropooievaar, Leptopti- 
los javanicus, bangau, (mal.), die op Java, 
Sumatra en Bomeo voorkomt. Kop en hals zijn 
naakt en geelachtig van kleur, de bovendeden 
grootendeels glanzend zwart, de onderdeden 
wit. Sphcnorrhynchus asiaticus heeft bevederde 
kop en hals, is wit en zwart gekleurd en werd op 
Nieuw-Guinea on Java waargenomen. Do klei
nere wolhals-ooievaar, Disszira episcopus van 
Java, Borneo en Celebes, heeft wollige witte 
vederen aan kop en hals en is eveneens van 
boven glanzend zwart en van onderen wit. 
Bij do 3 genoemde soorten is de snavel recht, 
bij de vierde soort, de tantalus of nimmer- 
zat-, Tantalus cinereu-s, is de snavel flauw ge
bogen; deze van Java en Sumatra bekende 
vogel is wit met zwarte staart- en vleugel
pennen. Volgens Vordcrman draagt deze vogel 
in het Maleisch den naam van walangkada, (ten 
rechte: walangkadak, jav.), volgens Jacobson 
dien van bloewo.

OÖPO. Naam op Celebes voor een Arend, 
Ictinaëtus malayensis en voor een Vischarend, 
Pandion leucocephalus.

OOR (JUDAS-, MALABAARSCH-, MYDAS-, 
OOSTINDISCHE EZELS- en ZEE-). Zio GAS- 
TROPODEN.

OORLOG (HEILIGE). Zie PRANG SABIL.
OOST-BOELO-BOELO. District bohoorendo 

tot do onderafdeeling Sindjai der afdeeling 
Bonthain, gouvt. Gelebes en Onderli.

OOST-CELEBES. Afdeeling van het gouvt. 
Celebes en Onderli. met do hoofd plaats Baoo 
Baoe. Zij is verdeeld in de vier onderafdeelingen 
Boeton, Banggaai, Boengkoe on Mori en Kondari.

OOST-CERAM, CERAMLAOET on GORAM. 
Onderafdoelin g der afdeeling Coram, residentio 
Amboina, bestaande uit het Oostelijk gedeelto 
van het eiland Ceram, benevens do Coram Laoet, 
Matabóla en Goram. eilanden. Hoofdplaats Gèsèr 
(zie aldaar). /.•

OOST-FLORES en SOLOR. Onderafdeeling der 
afdeeling Flores van do residentie Timor en 
Onderhoorighedcn, bevattende hot landsehap 
Larantoeka en het eiland Solor. Het staat onder

ling gold echter voorloopig slechts voor een 
jaar. Zij werd voor een goed deel ontleend aan

en sindswat reeds lang in de Fransche koloniën 
kort in België bestond. Mon zie hiorover het 
gedocumenteerde opstel van Mr. N. P. van den 
Berg „De Regeling van het Landbouw-crediet 
in Ned.-Indië” (Tijdschrift voor Nijverheid en 
Landbouw in N. I. dl. XXXI bl. 305 o .v.,) van 
wiens Ontwerp van eene gewijzigdo Verordening 
door de Regeering partij is getrokken bij het 
sa menst ellen nieuwe verordening, 
alsook Prof. Mr. J. P. Moltzer „Ned.-Ind. 
Landbouwcrediet” ’s Grav. 1S86, dio een be
langrijk aandeel heeft gehad in het tot stand 
komen dor nieuwe regeling. Weldra werd do 
bestaande regeling vervangen door do instelling 
van het oogstverband, dat een zeer krachtig 
middel is voor den landbouwondernemer om

van eene

zich tijdelijk crediet to verschaffen, doch geens
zins bestemd om, zooals hypotheek, den geld
schieter een blijvend onderpand te geven, en 
dan ook slechts op den eorstkomenden oogst ge
vestigd kan worden. Het recht kan alleen ge
vestigd worden op producten voor do Europeo- 
sche markt, rijst uitgezonderd, maar bij dezen 
dan ook onverschillig of de producten geteeld 
zijn op gronden bij den verbandgever in gebruik, 
of dat zij krachtens overeenkomst aan hem 
moeten worden geleverd of door hem kunnen 
worden binnen gehaald, b. v. producten door 
inlanders op hunne gronden geteeld (zie OVER
EENKOMSTEN). Verschillende bepalingen 
waarborgen do ongestoorde uitoefening van het 
recht van den verbandhöuder, die zelfs het recht 
heeft zich tijdelijk in het bezit te stellen a van 
den grond, waarop de producten goteeld wordon, 
voor zoover de verbandgever bij de vestiging van 
het verband in het bezit of genot was van of 
recht had op het bezit of genot van dien grond, 
en b van do geheele onderneming en de inrich
tingen, waarop het verband gevestigd is. Hij 
heeft daarbij het recht den oogst in bezit to nemen 
en te verwerken, waardoor hij echter do verplich
ting tot golieele afwerking op zich neemt. Maakt 
de verbandhöuder van die rechten geen gebruik, 
dan is de verbandgever jegens hem aansprake
lijk voor de behoorlijke cultuur, afwerking, 
aflevering enz. der verbonden producten. Het 
verband blijft gevestigd op geoogste producten, 
ter bewerking naar de onderneming overge
bracht. Hypotheek staat niet aan do uitoefening 
van oogstverband in den weg; in do akto van . 
hypotheek kan echter bepaald worden, dat 
geen oogstverband verleend mag worden dan 
met uitdrukkelijke toestemming van den hypo
theekhouder. Het verband gaat o. a. te niet 
door het vergaan van den verbonden oogst.

Strafbepalingen zijn in art. 404 W. v. S. vast
gesteld tegen hem, die opzettelijk eene zaak, 
waarop door hem oogstverband is gevestigd of, 
ten behoeve van den verbandgever, eene zaak, 
waarop door een ander oogstverband is geves
tigd, ten nadeele van den verbandhöuder ge
heel of ten deele aan het verband onttrekt.

Ruimschoots is dus den ondernemer do gele
genheid geschonken zekerheid aan geldschieters 
te geven en daardoor op voordecliger voor
waarden dan anders het geval zou zijn, geld to 
verkrijgen voor behoeften van tijdelijken aard, 
zooals voor het verkrijgen van werkkapitaal; 
van dit middel werd in 1898 gebruik gemaakt

;

;

Ir

j

!■

;
i. /

:
het bestuur van een civielgezaghobbcr met stand
plaats Larantoeka (zie aldaar).

OOST-INDISCHE ARCHIPEL. Zie ARCHI
PEL (Oost Indische).

OOST-KOETEI. Onderafdeeling van de af- 
deeling Samarinda, residentie Z. O. Afd. van 
Borneo; zij bestaat uit het rechtstreeks bestuurd 
gebied der hoofd plaats, benevens het Oostclijk 
deel van het landsehap Koetei, nl.^dat gedeelte, 
hetwelk gevormd wordt door de tegenwoordige 
zelfbestuursdistricten Balik-Papan, Samarinda, 
Bëngalon en Sangkoelirang en het zelfstandige 
onderdistrict Sanga-Sanga. !

J
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OOST-LOMBOK— OOST-TORADJA-’SCHE TALEN. 139

OOST-LOMBOK. Qmlcrafdcoling dor afdcc- 
ling Lombok (eiland van dien naam) van do 
residentie Bali en Lombok, bovattendo de Sasak- 
Bcbo districten Rarang, Masbagik, Pringabaja 
en Sakra. Si ds 1898 is Sêlong de hoofdplaats 
on zetel van den controleur.

OOST-SOEMBA. Onderafdeeling dor tot do 
res. Timor behoorende afd. Soemba, bevattende 
do landschappen Melolo, Rcndi on Wadjcloe, 
staande onder het behoor van een gezaghebber, 
govestigd te Melolo aan de Oostkust van het 
eiland gelegen. Oost-Socmba bevat ovenals 
Midden-Soemba vele goede weidegronden en 
heeft een vrij uitgebreiden paardcnstapol. Ko
lonies van Savoeneezen wonen bij Melolo.

OOST-TORADJA’SCHE TALEN. De Toradja’- 
sche talen, die in woordenschat en algemeen ka
rakter nauw met elkaar verwant zijn, vallen in 
twee groepen, de Oost- en de West-Toradja’scho. 
Het voorname kenmerk van onderscheid tus- 
schcn deze beide groepen is, dat in de W. Toradja- 
sche talen het prefix-infix ni-, -in- nog levend is, 
terwijl het in de Oost-Toradja’sche talen thans 
dood is. Daardoor missende O. Toradja-sche ta
len het passief met agens-aanduider en de beide 
tijdvormen, die de W. Toradja’sche talen in het 
actief en het passief onderscheiden. Zie verder op 
TORADJA’SCHE TALEN.

De Oost-Toradja-scho talen zijn: het Bare’e, 
het Napoesch, het Bcsoa-sch, het Bada’-sch en 
het Lebonisch. Deze vijf talen vallen weder in 
twee doelen: het Bare’c, de Laaglandsche taal 
,zie op BARE’E) en de overige, de Hooglandsche 
of Bergtalen. Van deze vier talen staan weder het 
Bcsoa-sch en het Bada’-sch het dichtst bij el
kaar; het Napoesch staat verder af en het Lebo
nisch nadert meer tot de Sa’danscho groep, 
waaraan het dan ook grenst, al liggen er een paar 
dagreizen door onbewoond land tusschen Lcboni 
en Masamba, waar men Sa’dansch spreekt.

Belangrijke kenmerken der Bergtalen tegen
over het Bare’e zijn: Do Bergtalen hebben geen 
palatalen, de s gaat vaak over in li, de j verdwijnt 
of wordt gevocaliseerd, de s wordt niet geprenasa- 
lecrd, de l is niet tot j geworden, de klank der 
R. L. D. wet is in vele gevallen nog r, de oe is vaak 
tot o verdoft, het achtervoegsel -a is nog levend, 
de pers. voorn, woorden hebben, nevens den zelf
standigen, den prefix- en den suffix-vorm, nog 
een enclilischen, zooals die ook in ’t Makas- 
saarsch en Boegincesch voorkomt. Het nasaal 
tusschen zetsel, dat in ’t Bare’e do geniticf-ver- 
houding of den agens van een vervoegden vorm 
aanduidt, is in de Bergtalen zoo goed als in on
bruik; de wederzijdsche vorm wordt in de Berg
talen met si- of ld- gevormd, in ’t Barc’o met 
mbe- on ook in het Napoesch.

Het gebied der O. Toradja’sche talen is dat van 
’t Bare’e met dat der Bergtalen, die tusschen 1°20' 
en 2°15' Z.B. in ’t Centraalgcbergto van Midden- 
Celobcs zijn gelegen. De Noordelijkstc taal is hot 
Napoesch, met ongeveer 4000 sprekers; naar zijn 
ontkenningspartikel wordt het Bara genoemd. 
Bizondere kenmerken dezer taal zijn, dat de klin
ker pëpët doorgaans door a wordt vertegenwoor- 
digd en dat de hamzah geheel ontbreekt, waar
door twee opeen volgende gelijke vocalen, die oor
spronkelijk tot twee op elkaar volgende letter
grepen behoorden, tot óéne worden samengetrok- 
kon. De k valt vaker weg dan in ’t Bare’c; zoo is 
het suffix -ka (Mal. -kan) tot -a geworden, b.v.

oelia „zeg tot”, uit oelika. Ongetwijfeld heeft he^ 
Napoesch een aantal vreemde elementen opgeno
men, want de To Napoc waren to* voor korten 
tijd er steeds op uit om hun getal aan te vullen 
met krijgsgevangenen of slaven van andere stam
men, die zij dan in Napoe lieten trouwen en die na 
cenigcn tijd Napoesch gingen spreken. In het ge
bied van het Napoesch worden nog twee 
kleine dialecten gesproken: dat van de To i Hoe- 
koc, dat ’t meest met ’t Bcsoa-sch, en dat van de 
To Winoea, dat met ’t Tawaelia-sch overeen
komt.

Ten Z.W. van ’t Napoesch ligt het gebied van 
’t Besoa-sch, dat een 1500 sprekers heeft. In 
woordenschat komt deze taal (ontkenning: ti'ara) 
zoozeer overeen met het Bada’-sch, dat beide en
ger met elkaar moeten verwant zijn dan met de 
overige talen der groep en als dialecten eener zelf
de grondtaal te beschouwen zijn. Het Besoa-sch 
heeft echter cenige eigenaardigheden gemeen met 
het Napoesch, die het verder van ’t Napoesch ge
legen Bada’-sch mist. De prcpalatalc l, die het 
Bada’-sch met zijne buurtaal, het Lebonisch, ge
meen heeft, mist het Besoa-sch. Waar het Ba
da’-sch en het Besoa-sch in woordenschat ver
schillen, vindt men het Besoa-sche woord vaak in 
het Napoesch terug. Maar de overeenkomst met 
het Bada’-sch is belangrijk grooter. Merkwaardig 
is het, dat Bada’-sch en Besoa-sch beide do 
hamzah als sluiter kennen en dus niet geheel 
vocalisch zijn. Eindigt een woord op hamzah, dan 
voegt het de pronomina personalia suffixa aan 
zonder nasalen tusschenklank; is de eindletter
greep open, dan wordt het tusschenzetsel ge
bruikt. Dus: aio’ (jaarvogel), met pron. suff. 1 
pers. alo'/coe, maar aio (dag) met id. alongkoe. De 
bewoners van het dorp Hanggira, 164 in getal, 
hebben een eigen dialect, naar de ontkenning 
da'ara genoemd. Het ontkennend bestanddeel 
van dit woord, da, komt ook nog als ontkenning 
voor in het Napoesch, Besoa-sch en Bada’-sch. 
Het Hanggira-scli dialect heeft palatale klanken.

Het Bada’-sch, ten Z. O. van het Besoa-sch ge
sproken, heeft dezelfde ontkenning ti'ara als deze 
taal. Van het Besoa-sch onderscheidt het zich 
door de prepalatale l, die nevens de supradentale 
voorkomt. Voorbeelden van dezen klank zijn: 
lioele (hart), tambolo (keel), koli (huid), Bare’e: 
soele, tambolo, koeli ; van h voor s : ahoe (hond), 
ngihi (tand), pohi (navel), Bar. asoe. ngisi, poese ; 
van gevocaliseerde j : boia (dorp), himbaioe (het
zelfde), Bar. boja, Par. simbajoe ; van verdwenen 
j: kaoc (hout), hangaa-ngaa (in elk geval), Par. 
kajoe, Bar. sangaja-ngaja ; van hamzah als slui
ter: mointo' (rijst stampen), sala' (fout), biri' 
(snot); van ’t achtervoegsel -a: pobondea (akker
grond), pekaoea (plaats van hout halen), Bar. po- 
bonde, pekadjoe; van enclitische pronomina; 
mointo'a (ik stamp rijst), koeitako (ik zie je) en 
van -a (Mal. -kan): raantia (wordt gebracht aan), 
Bar. rakenika.

Hot Lebonisch wordt gesproken in Lcboni, ten 
Z. van Bada’, in Rampi, ten W. van Lcboni en in 
Rato, ten O. daarvan. Het aantal sprokers zal een 
3000 bedragen. Door zijn klankstelsel wijkt het 
Leb. van de drie andere O. Toradja-seno Bergta
len af. Het heeft in velo woorden de a of o tot ë 
vervluchtigd, een klank, dio overigens in do To- 
radja-scho talen niet voorkomt; de g is tot k of 
tot d geworden, do ngg tot ngk en do ng tot n. De 
prepalatale l komt zelfs als beginner voor, wat in

zeer
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i
’t Bada’-sch niet het geval is; do s is deels h, voor 
een klein deel ook t geworden; t voor t" is 
tot h geworden, na eerst in s te zijn overgegaan. 
Ook de r komt in twee soorten voor: dc vclarc en 
de prepalatale. Ten opzichte van de R. G. H.- en 
de R. L. D. wet gaat het Leboniscli weerden kant 
op van het Boegineesch: in de meeste voorbeel
den heeft het in beide wetten r als typischen 
klank. ïïamzah komt als sluiter voor. Het prefix 
van den passieven vorm, eigenlijk pron. praef. 3 
pers., is ni- (enkeiv. na-), dat intusschen geen 
praeteritum-aanwijzende kracht heeft. Het betr. 
voorn.w. is in ’t Lebonisch, evenals in ’t Besoasch 
en Bada’-sch, to ,ontstaan uit laoe, dat „mensch” 
beduidt, b.v. kotfna fali, to nilialca (boomschors 
die geklopt is). Het Lebonisch is de meest Z.lijk 
gelegen Toradja-sche taal. Be ontkenning is 
haoea.

Literatuur : Overzicht over dc talon van Mid-

dan den term „in den Oosthoek” geheel als wij; 
d. w. z. als Oost-Java, van de rcs. Soerabaja af, 
met Madoera incluis (o. c. X, p. 338).

i
'

:G. P. R.
OOSTKUST VAN ATJÈH. Afdccling van liet 

gouvtr-Atjè'h en Ondcrhodrighcdcii, ondor een 
Assistent-resident met standplaats Langsa. Zij 
omvat do onderafdeelingon Langsa, Idi, Te- 
miang (Koeala Simpang) en Serbödjadi. Zie op 
dië' namen.

OOSTKUST VAN SUMATRA. Land b c- 
s c h r ij v i n g. De alluviale kuststreek is in 
het N. ongeveer 20 tot 25 K.M. en in het Z. ruim 
100 K.M. breed; die vlakte rijst vooral in hot Z. 
slechts langzaam naar het Westen cn wordt door' 
vele grootere en kleinere rivieren doorsneden, die, 
na de plaats gehad hebbende en nog voortge
zette ontginningen in haren bovenloop, een 
grooto hoeveelheid zand cn slib afvoeren en in 
en voor de mondingen in zee afzetten. Hot gere
geld buiten hare oevers treden van de rivieren, 
waardoor het land aan weerszijden nu en dan 
wordt overstroomd, is zeer bevorderlijk voor do 
vruchtbaarheid; daar de oevers in den loop der 
jarén hooger zijn geworden dan het- daarachter 
gelegen land, treft men vrij diep het land in soms 
uitgestrekte moerassen aan, die veelal met do 
rivieren in verbinding staan en zeer vischrijk 
zijn (o.a. in Siak). Over het algemeen is de kust, 
met uitzondering van kleine, zanderige gedeel
ten, die in den regel aan de daarop staande Aroe- 
boomen te herkennen zijn, moerassig en met 
rizophoren begroeid.

Do voor de mondingen der rivieren steeds 
aangroeiende zanderige slibbanken bemoeielijken 
do scheepvaart in niet geringe mate; hierop 
maakt de Siakrivier, die bij elk getij voor schepen 
met een diepgang van 12 voet toegankelijk en 
tot Pakan Baroc (zio SIAKRIVIER) bevaar
baar is, eenc gunstige uitzondering. Sedert 1012 
wordt met goeden uitslag gewerkt aan het uit
diepen van de in de bank voor de Dclirivier (zio 
aldaar) bestaande vaargeul.

De voornaamste rivieren zijn naar volgor
de van haar bevaarbaarheid na do Siakrivier 
do Panai, Bölawan (Deli), Langkat, Koealoe, 
Asahan, Bila, Gehang, Löpan, Babalan, B8- 
sitang, Salahadji, BatoeBahra, Padang, Bëdagei, 
Pagoerawan, Sërang Djaja enz.

De Kampar- en Rokanrivieren zijn wegens do 
getij-vloedgolf (Zie BËNA) voor scheepvaart 
anders dan met kleine, niet te zwaar beladen 
prauwen, ongeschikt. Met dergelijke vaartuigen 
kan men langs de Panai-rivier Padang Lawas 
(Tapanoeli) bereiken en met een motorboot van 
niet meer dan 21/* voet diepgang en bij gemiddel
den waterstand Jarigs de Siakrivier dc Kam
pong Batah, langs do Panairivier de Kola 
Pinang, langs de Koealoerivier dc Kampong 
Masdjid, langs de Asahan rivier de plaats Bandar 
Poelau, langs de Langkatrivier de plaats Sta- 
bat, langs do Salahadji rivier de plaats Böe- 
kit Kramat.
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-Celebes, Med. Ned. Zend. Gen., dl. 42, 53G— 
öSöj^driani cn.Kr.uyt, De B a re ’e - s pre ken d e To- 
radja’s yan~Midden‘:CeIe‘bës7IIÏ, 9, II vlgg. 116— 
142, 351; P. ten Kate, Een eerste schrede op'Na- 
poescli taalgebied, Med. Ned. Zend. Gen., dl. 55, 
391—416; ld. De voornaamwoorden in het Na- 
poesch, Ibid. dl. 65—79.

OOSTERDISTRICTEN. Naam ccner vroegere 
afdêeïïng vaïTliet-gOTrVtrOelcbes en ond.; maakt 
met de medo opgeheven voormalige afdeeling 
Zuiderdistricten thans deel uit van de afdeeling 
Bonthain (Zie aldaar).

OOSTERLINGEN (VREEMDE) en OOSTER- 
SCHE VREEMDELINGEN. Zio VERDEELING 
DER BEWONERS VAN NED. INDIË.

OOSTHAVEN. Het beginpunt van den Zuid- 
Sumatra spoorweg in de residontio Lampong- 
sche Districten. Hiervoor koos men niet de hoofd-
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plaats Télokbetong, maar een punt ongeveer 8 
K.M. daar 'vandaan' aan de Oostzijde van do 
Lampongbaai, waar door een uitgestrekt kust rif 
een geschikte haven wordt gevormd. Waar
schijnlijk zal deze plaats zich in do toekomst ont
wikkelen ten koste van Télokbetong. Een gere
gelde vrachtauto-dienst verbindt beide plaatsen, 
terwijl plannen bestaan voor den aanleg van een 
spoor weglijnt je (zio TANDJOENG KARANG), 

OOSTHOEK. Hollandsche terra, tusschen 
1677 en 1685 op Java ontstaan, voor wat de 
Javanen reeds in den tijd van Padjang en Ma- 
taram’s opkomst (2e helft der 16e eeuw), noem
den BANGWÈTAN (zie dit woord; en verg. 
Brandes, Register op de BaLad--Tanah Djawi, 
Verh. Bat. Gen. LI, 1, 1900, p. 105). Speelman 
in 1677 schrijft nog, dat Mataramsch krijgsvolk 
„naar de Oost getrokken was” (Dc Jonge, Op
komst VII, p. 137); maar G.G. Camphuys 
spreekt in zijn Jaarlijksche missive van Dec. 
1685 het eerst over „Sourobaya en de gebuur- 
plaetsen in dien oosthoek” (o. c. VIII, p. 2); 
en , in hetzelfde jaar, bij dc instructie aan Fr. 
Tak op zijn hofreis, „nae dc oostcust van Java”, 
è.-propos van „Sourabaya” en „dat oostelyckste 
deel van Java”, over „voors(egde) oosthoeck” 
(ib., p. 190). In 1708 schrijft dan reeds komman
deur Cnoll uit Soerabaja, hoe hij het noodzake
lijk acht „dat dees oosthoek van den arglistigen 
Depatty Sourabaya, ja ook van syn broeders 
eyndelyk eens diende en behoordo gesuyvcrd te 
worden” (ib., p. 327). Hartingh in zijn Memorie 

Overdracht als Gouverneur van Java’s

i
«

-

Waar zich in dc laaggelegen streken landbouw
ondernemingen bevinden, moeten de in cultuur 
gebrachte terreinen togen overstroomingen en 
het indringen van zeewater worden beveiligd 
door het graven van afvoerkanalen en den 
aanleg van dijken. Ook zijn op sommige plaatsen 
uitgestreklo moerassen door kanalisatie

i;

I
I

voorvan
N.O.kust, dd. Samarang 26 Oct. 1761, gebruikt den landbouw (tabak en rubber) droog gelegd

.
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of ingepoldord cn hebben daardoor enkele ge
deelten van bet gewest bet karakter van een 
polderland gekregen; er is dan ook reeds een 
begin gemaakt met bet instellen van water
schapsbesturen voor eenige rivieren in bet land-_ 
schap Deli. Op den boven aangegeven afstand 
Van de zee begint de bodem te rijzen, in het N. 
gedeelte van bet gouvernement (het zg. cultuur
gebied).eerst langzaam tot 180 a 200 M., daarna 
snel tot G00 M. en hoogcr.

De voornaamste bergtoppen, in bet N. to be
ginnen, zijn:

Liang Garas (1400 M), Soeroengan (2113 M), 
Sinaboeng (werkende vulkaan 2417 M) Sibajak 
(werkende vulkaan 2172 M), Palpalan (1815 lil),” 
Simeiir (1813 M), Pintoe (1885 M), Baros (1950 
M), Sampoelanangin, Mendeng (1500 M), Liang 
(1550 M), Tënaro (1850 M), Pisau Pisau, Sing- 
galang, Matjaroendoeng (1600 M), Maringgo 
(1600 M), Marpalatook (1800 51), Batoe lotèng 
(1800 M), Simanoek manoek (2200 51), Simana- 
laksak (Napompar), Si Gorapoclan (Boven 
Koealoe) Na Godang (1389 51, Kota Pinang), 
Si 5Ialamboe (1036 M, Rambab).

Do voornaamste kapen zijn: Oedjoeng Bë- 
doeka (monding Lëpangrivier), O. Damar (mon
ding Langkatrivier), O. Paha (Tapak koeda), 
O. Siapiapi (Asahan), Tand joeng Djati (Bëngkalis} 
en T. Tamboen Toelang (Bato.e. Babra),.

De eenige baai in dit gewest is die van Aroe . 
(Langkat), welke bij vloed in het N.' bij Kompei 
en in bet Z. bij P. Sëmbilan met schepen van 16 
voet diepgang kan worden "in- cn uitgevaren; 
de Sëmbilangeul volgende kunnen die schepen 
doorvaren naar de petroleum-afsclieepplaats 
Pangkalan Soesoeb, waar de Bataafsche Petro- 
leum-maatschappij baar raffinaderij cn bewaar
plaatsen heeft, tevens eindpunt van Delispoor 
en Atjèhtram; de Salahadji-, Tocngkam-, Hala- 
ban-, Sëkocndoor-, Sësirah-, en Bësitang-rivic- 
ren, waarvan de laatste vijf mot één monding, 
ontlasten zich in die baai en zijn alle eenige 
uren stroomopwaarts bevaarbaar met stoomers 
van 3a4 voet diepgang, de Salabadjirivier zelfs 
met booten van 10 voet diepgang.

In het Zuiden wordt bet gemis van baaien 
goedgemaakt doordat de rivieren uitmonden in 
zeeboezems, welke bier cn daar met de straten 
tusschen de eilanden en den vasten wal goede 
ankerplaatsen voor schepen bieden.

F 1 o r a. liet geheole gewest door worden nog 
boschgronden aan getroffen; wel zijn de oorbos- 
sohcji in het z.g. cultuurgebied voor een groot 
gedeelte door de ontginningen ten bohoevo van 
de landbouwondernemingen verdwenen, doch 
do afdeeling Bëngkalis cn ook de ondcrafdeelin- 
gen Asahan en Laboean Batoe bestaan voor bet 
grootste gedeelte nog uit boschgrond. Op do 
voor do tabakscultuur in gebruik genomen con- 
eossio -gronden, die bij gedeelten cn slechts een
maal in do 6 of 8 jaar met dat gewas beplant 
worden, om daarna eerst nog 6én jaar mot padi 
door de opgezeten bevolking te worden bebouwd 
en vervolgens 4 a 6 jaar braak te liggen, beeft 
op sommige ondernemingen systematische bo- 
bossebing plaats, terwijl op allo het uit zich zelf 
opschietend struik- on boomgewas zooveel mo
gelijk gespaard wordt. Dit heeft echter door do 
in den drogen tijd veelvuldig voorkomende ila- 
lang-branden meestal veel te lijden.

Sedert 1912 is in dit gewest een Gouvernoments-

houtvester met eenig personeel werkzaam om 
van de nog aanwezige bosschen te behouden wat 
mógelijk is (boschrescrven) cn in de afdeeling 
Simëloengoen cn de Karolandcn .proeven te ne
men met' hèrbcbossching. Zie verder het alg.art. 
PLANTENGROEI.

Fauna. Voor dit onderdeel wordt verwezen 
naar het alg. art. FAUNA cn de uitvoerige 
beschrijving der planten- en dierenwereld in 
Del[ van Dr. B. Hagen (T.v. h. aardr: Gen: 
(1890) 2e serie VII).

Klimaat gezondheidstoe
stand. Het klimaat is over het algemeen aan
genaam cn vooral om en bij de hoofdplaats 5Ié- 
dan niet overmatig warm (gemidd. temp: 27° G'.j, 
de nachten zijn koel. Scherp afgescheiden moes
sons bestaan niet; de meeste regens vallen ge
woonlijk in de maanden September t/m Januari; 
droogte-perioden van langer dan 15 dagen en 
lang achtereen aanhoudende regenbuien zijn in 
het cultuurgebied zeldzaam. Heftige stormen 
komen van tijd tot tijd voor, alsmede stortre
gens, gepaard met zware onweders. In de maan
den Juli en Augustus waait in Langkat, Deli en 
een gedeelte vanSerdangmit het Westen en Noord
westen soms dagcn~~achtereen een krachtige, 
verschroeiende wind, die bohorok-wind wordt 
genoemd (zie onder dat woord); meestal blijft 
het windgebied tot de heuvelstreck beperkt, 
doch soms staat hij door tot nabij de kust en 
veroorzaakt dan zulle een verzengende hitte, dat 
de afgeplukte tabaksbladeren uitdrogen cn de 
droogschuren mooten gesloten worden. In de dit 
gewest bespoelendc straat van_Majaka,,waar het 
weer gewoonlijk goed on de zee kalm is, kan het 
echter in de maanden November t/m Februari 
duchtig stormen, zoodat do kleinere vaartuigen 
hier of daar moeten binnenloopen; in dat tijd
vak komen ook de meeste windhoozen

e n

voor, zoo
mede do van de landzijde komende valwinden, 
door do zeelieden „Sumatraantjes” genoemd 
welke plotseling komen opzetten, de ondiepo 
5Ialakastraat binnen korten tijd in heftige be
roering brengen, doch ook weder even spoedig 
gaan liggen. Zie overigens KLI5IAAT.

De gezondheidstoestand is in den regel bevredi
gend, hoewel malaria vooral in do moerassige 
kuststreken en in hot aan zee gelegen gedeelte 
der afdeeling Bëngkalis veel voorkomt; hevige 
epidemieën zijn in do latere jaren niet meer 
voorgekomen. Voor het bevorderen der hygiëne 
onder do vreemde werkkrachten op de land
bouwondernemingen worden over het algemeen 
kosten noch moeite gespaard. In 1916 waren in 
het cultuurgebied werkzaam 39 partic. genees- 
liecren (Eur.) en 9 inl. artsen, terwijl er 33 partic. 
ziekeninrichtingen werden aangetroffen waar
onder meerdere groote centrale hospitalen, die 
door een of meer maatschappijen bekostigd wor
den.

Teneinde het inslcopcn van besmottelijko 
ziekten tegen te gaan bij den invoer van het 
groote aantal arbeiders dat van elders wordt 
aangobraeht, is door de plantcrsvoreeniging in 
do nabijheid van 5Icdan een quarantaine-in- 
richting gebouwd en kosteloos aan het Gouver
nement overgedragen, in welk gebouw voor 1000 
personen plaats is. Ook bestaat er op Poelau 
Sitjanang aan do monding der Bëlawan-rivier 
een mede uit particuliere on landschapsfondsen 
tot stand gebrachte ieprozeninriohting, waar
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dor Siak-rivier on op het eiland Roepat; de Orang 
Ootan (zie aldaar) en Orang Rawa (zio aldaar) 
(bosch- en mocras-menschen) op do eilandon na
bij de Sialc- en Ka mpar-ri vieren. Deze vier stam
men zijn allen heidenscli, en volgen met do Orang 
Talangde Minangkabausche adat betreffende het 
huwelijks- en erfrecht.

De volkstraditiën bevatten enkele aanwijzin
gen van een zeer oude Javaansche immigratie. 
Van de Orang Talang Dajocn wordt gezegd, dat 
zij van Javaanschen oorsprong zijn. Hun hoofd 
voert nog altijd den titel van Patih. De Batoo 
Kiniliin, nabij Pasir Mëndogi (Asahan), een 
riviergeul in het gesteente, heet gebeiteld te zijn 
door een Javaan, genaamd Si Lopak Ipon. Het 
Timor-Bataksche landschap Tanah Djawa zou 
zijn naam hebben ontleend aan door Javanen 
van Java medegebrachte aarde. Nabij de kam
pong Doerian Tani (Deli) bevindt zich een grooto 
steen, waarin een soort van gewelf is uitgehouwen. 
Aan de buitenzijde bevinden zich sporen van 
menschelijke figuren, en de binnenwand heeft 
fraai gebeeldhouwde randen. De overlevering 
zegt, dat dit gewelf door Javanen is uitgehouwen. 
Een andere overlevering echter meldt, dat dit 
is geschied door een kabouter (këmang, mal.). De 
steen is dan ook algemeen bekend als Batoe of 
Roemah këmang (zie o. a. Bijdragen K.J. 1907).

Het woord „djawa” komt verder in eenigo 
plaatsnamen voor, als Hatëran Djawa (Tanah 
Djawa), Djawa (Soeka Piring, ICaro- hoogvlakte) 
en nog een koeta- of kampong Djawa (in Benc- 
den-Deli). Eigenaardig is nog, dat de Maleiers 
door Bataks altijd Orang Djawi (krama van 
„djawa”) d. i. Javanen worden genoemd en do 
Maleische Radja’s Radja Djawi.

Do Atjèhsche, Minangkabausche enDjohorscho 
immigratie heeft duidelijker sporen achtergela
ten.

personeel van het Leger des Heils voor do ver
pleging der zieken zorgdraagt; voor de Batak- 
sche bevolking is een dergelijke inrichting' te 
Lau Simomo (de Karolanden) gevestigd, waarop 
de zending toezicht uitoefent en waarvoor de 
benoodigde fondsen door de landschapskas met 
subsidio van het Gouvernement worden verstrekt.

Bevolking. Do bevolking ter Oostkust 
van Sumatra bestaat uit zeer verschillende be
st anddeelen.

Tot de oudste bewoners behooron de Bataks. 
De volksverhalen maken melding van een mach
tig Bataksch rijk, Aroe genaamd, dat zijn zetel 
had aan de baai van dien naam, en zich uitstrekte 
ten Noorden tot Atjèh en ten Zuiden tot aan de 
Djohorsche nederzettingen aan de Rokan-rivier. 
In de tweede helft der 16e eeuw werd het door do 
Atjèhers vernietigd, waarna de Bataks door 
Atjèhers en Maleiers van het schiereiland Malaka 
naar het binnenland werden teruggedrongen. 
De Bataksche hoofden der tot omstreeks 1904/ 
1905 onafhankelijke hoogvlakte maakten dan ook 
aanspraak op een groot deel van het grondge
bied (de Doesoen nl. vgl. blz. 147) van Langkat, 
Deli en Sërdang en van de daarvan getrokken 
inkomsten, bewerende, dat de Sultans dier land
schappen alleen recht hebben op den grond, waar 
hun voorouders zich bij hunne komst in hun ge
bied hebben gevestigd, namelijk de mondingen 
der rivieren. Dat de Bataks vroeger aan en nabij 
de kust hebben gewoond, blijkt hieruit, dat de 
bevolking der landschappen Kota Pinang, Pa- 
goerawan en Tandjong Kasau van Batakschen 
oorsprong is en zich in het begin der 17e eeuw 
Bataks onder hun hoofd Si Margolang aan de 
Asahan-rivier hebben gevestigd ter plaatse, 
waar zij de Silau-rivier opneemt. De Bataks 
(behoorende tot de Karo-, Dolok-, Timoer- en 
Tobastammen) hebben zich tot nu toe over het 
algemeen weinig met de immigranten vermengd, 
hoewel er toch ook langzamerhand onder dat 
deel der bevolking eenige neiging valt waarte- 
nemen om weder naar de benedenlanden af te- 
zakken. Sedert het invoeren van den grooten 
landbouw valt daar meer te verdienen en zij 
trekken er daarom heen, hetgeen voor sommigen 
omhelzing van den Moham. godsdienst en ver
menging met andere landaarden ten gevolge 
heeft (zie KAROLANDEN).

Tot de oorspronkelijke bewoners der Oostkust 
worden gerekend te behooren de: le. Orang Ta
lang, 2e. Orang Sakei, 3e. Orang Akit, 4e. Orang 
Rawa, 5e. Orang Oetan.

De Orang Talang wonen aan do Mandau-rivier 
en in de boschstreek tusschen de Siak- en Kam- 
par-rivieren. Zij heeten tot den Islam te zijn over
gegaan, doch weten zeer weinig van dien gods
dienst af, en zijn zeer gehecht aan hun heidensche 
gewoonten. Zij zijn verdeeld in de Talang Gasip, 
T. Koetip, T. Dajoen en T. Pandan. Vermoede
lijk zijn zij afstammelingen van onderhoorigen 
van het voorheen machtige rijk van Gasip, waar
van de zetel was gevestigd aan de rivier van dien 
naam, welke zich boven Koeala Mandau in de 
Siak-rivier 6tort. Volgens de traditie werd ook dit 
rijk-door de Atjèhers vernietigd, en zouden de 
Orang Talang Pandan hen daarbij als gidsen heb
ben geholpen. De Orang Sakei (zie aldaar) wonen 
aan de Boven Mandau-rivier en het daaraan 
grenzende Rokan-gebied, de Orang Akit(zie 
aldaar) aan de Sëlat Moeroeng, aan de monding I
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Dat deel der bevolking, hetwelk men gewoon
lijk met den naani van Maleiers aanduidt, is 
sterk vermengd met allerlei vreemde besland- 
deelen; oorspronkelijk zijn de in dit gewest aan
wezige Maleiers afkomstig van do W. kust van 
Sumatra (Minangkabauers) on van den overwal 
(Djohoreezen.). Door de aantrekking, die dit 
gewest wegens den grooten bloei en de gemakke
lijkheid om goed geld te verdienen in den lateien 
tijd op allerlei volken van den Ind. archipel en 
daarbuiten uitoefent en het mannelijk element bij 
die immigratie de overhand heeft, neemt dio 
vermenging steeds toe. Het aantal inwoners van 
Atjèh ’schen oorsprong is gering; in verband met 
do door hen beoefende, doch langzamerhand 
achteruitgaande pepercultuur zijn zij voorname
lijk gevestigd op de tot het landschap Langkat 
behoorende eilanden in de Aroe baai.

Het aantal ingevoerde werkkrachten (mannen 
en vrouwen) van verschillenden landaard (Chi- 
neezen, Javanen, Britsch- Indiërs e. a.) voor do 
ondernemingen van land- en bosch bouw en nij
verheid bedroeg ulto. 1916: 198.093 zielen, 
waarvan 190.792 mét en 7301 zonder werkcon
tract; naar den landaard verdeeld, v/aren van do 
contractanten: 43.689 Chineezen; 104.497 Ja- 
vaanscho mannen, 45.895 Javaansche vrouwen, 
3025 Britsch-Indiërs en 987 van anderen land
aard. De Javanen en Soendaneczen nemen even
als de Chineezen meerendeels deel aan den eigen
lijken landbouw; de Britsch-Indiërs worden 
hoofdzakclijk gebruikt voor graafwerk en veo-
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rooverijcn in dio baai. Daarna had alleen Tami- 
ang nog last van Atjèhschc invallen, o. a. in 1885, 
1893 en 1894. Wel werden de Atjèhscho benden, 
wien het hoofdzakelijk om roof te doen was, tel
kens verdreven, doch eerst door een krachtig op
treden in Tamiang van 1894 af, gevolgd door een 
radicale wijziging in de Atjèh-politiek sedert 1896 
werden die strooptochten voor goed voorkomen, 
en kon Tamiang in het begin van 1899 voor de 
Ncdcrlandscho industrie worden opengesteld.

In Tamiang on dc Langkatscho onderhoorig- 
heden Ajer Masin en Sërangdjaja maken de 
Atjèhers tegenwoordig het hoofdbestanddeel der 
bevolking uit. Verder wonen Atjèhers op het 
eiland Kompèh, aan de Bësitang-, Salahadji-, 
Lepan-. en Gëbang-ri vieren, en in de kampong 
Dëras (Batoe Bahra). Langs de kust tot en met 
Batoe Bahra komen nog wel Atjèhers om handel 
te drijven of te visschen, doch ten Zuiden van 
Batoe Bahra treft men tegenwoordig zelden 
Atjèhers aan.

In het begin der 17e eeuw stond Siak onder 
do suprematie van den Maharadja van Minang- 
kabau, door wien dat landschap aan den Sultan 
van Djohor in leen was afgestaan. Het is zelfs 
mogelijk, dat er reeds betrekkingen tusschen Mi- 
nangkabau en Gasip hebben bestaan, daar in 
laatstgenoemd rijk ten aanzien van het huwelijks- 
en erfrecht de Minangkabausche adat werd ge
volgd, welke nu nog bij de Orang Talang van 
kracht is. Aanvankelijk stelde de Sultan van 
Djohor oen zijner naaste bloedverwanten als 
Radja van dat landschap aan, doch omstreeks 
1662 benoemde hij Sjabandar’s of stedehouders, 
wier hoofdtaak het was, de belastingen voor den 
Sultan te innen. In het begin der 18e eeuw lieten 
dc in Siak gevestigde Minangkabauers blijken, 
hot Djoliorschc bestuur vijandig gozind te zijn, 
waaruit afgeleid kan worden, dat toen reeds de 
Siaksche bevolking voor een groot deel uit Mi
nangkabauers bestond. Batoe Bahra werd mede 
door Minangkabauers gekoloniseerd, en was in de 
18e eeuw een onderhoorigheid van Siak. Tegen
woordig geldt daar nog de Minangkabausche 
adat en is het Minankabausch de volkstaal, even
als in het grootste deel van Siak. De Maleischo 
bevolking van Asahan, Deli — waartoe vroeger 
ook Sërdang behoorde — on Langkat, is van ge
mengd Minangkabausch-Djohorschen oorsprong, 
terwijl van de landschappen Panai, Bila, do 
kuststreek van Siak en van Pëlalawan wordt 
gezegd, dat de Maleischo bevolking hoofdzakelijk 
van Djohorschc afkomst is.

Het was voornamelijk door den steun van den 
Maharadja van Minangkabau en door den krach- 
tigen bijstand der in Siak en Batoo Bahra geves
tigde Minangkabauers, dat het in 1717 aan Radja 
Kötjil, dio volgons do oene kroniek een zoon was 
van Sultan Makmoed van Djohor on volgens eene 
andere oen Minangkabauscho avonturier, gelukte 
om Sultan Abdocl Djalil Rajat Sjah to onttronen 
on zolf Sultan van Djohor te worden.

In 1721 werd Radja Këjil door Radja Solei- 
man, den zoon van Sultan Abdoel Djalil Rajat 
Sjah, bijgestaan door do Boegineezon onder 
Daëng Marewa, Daëng Parani on Daëng Pali, ge
noodzaakt naar Siak do wijk to nemen. Herhaal
de pogingen van Radja Këtjil om Djohor to her
overen mislukton, doch o ven min mocht het 
Radja Soleiman, Sultan van Djohor geworden, 
gelukken om Siak weder onder zijn gezag te

hoeden (karrevoerders). Ook worden vele Ja- 
Soondancezen gebezigd voor bosch- 

kappen en evenals do Bojans (inboorlingen van 
het eiland Bawean) on do Bandjarcczcn, dio er 
de voorkeur aan geven, geen sekriftolijk werk
contract te sluiten, aan hot bouwen van schuren 
gezet.

Volgens eono in het laatst van 1915 plaats go- 
had hebbende schatting der bevolkingssterkte, 
die alleen ten opzichte van de Europeanen op 
eenigo nauwkeurigheid kan aanspraak maken, be
droeg het zielental in dit gewest (het garnizoen 
daaronder niet begrepen) 830.202, verdeeld als 
volgt: 5127 Europeanen, 131,103 Ckineezcn, 322 
Arabieren, 13.359 andere Vreemde Oosterlingen 
(meercndeels Britsck-Indiërs) en 680.291 inlan
ders, waarvan resp. 1691,13.747,25,2.799 en 
320.996 vrouwen. Dat deel der niet-inheemsche 
bevolking, dat niet rechtstreeks als arbeids
kracht in dienst is op de ondernemingen van 
landbouw, boschbouw of nijverheid, vindt toch 
ook zijn bestaan, evenals een groot deel van de 
inheemsche bevolking, in met dio ondernemin
gen verband houdende bedrijven, zooals dat 
van kleinhandelaar, ambachtsman, kar- of rij
tuigverhuurder (koetsier), grondwerker, bosch- 
kapper, schuurbouwer e. d. Do overige bevol
king leeft hoofdzakelijk van den landbouw, 
veeteelt (Karo-hoogvlakte), het inzamolon van 
boschproductcn (w. o. timmerhout, gëtahsoor- 
ten, oliehoudende vruchten, balam- en soentei- 
was, rotan, enz.), de vischvangst en de kleine 
nijverheid. Van de Europeesche bevolking is het 
grootste gedeelte werkzaam op land- en bosch- 
bouw-ondernemingen, bij do nijverheid (spoor
weg) en in den handel.

Geschiedenis. Hicrvoren is reeds ver
meld, dat de Atjèhers in het midden der 16o 
eeuw het rijk van Aroe (Langkat), en dat zij ook 
het rijk van Gasip (Siak) vernietigd hebben. 
Deli was in 1613 een Atjèhsche onderhoorigheid, 
doch wist zich in 1669 daarvan los to maken. 
Nadat dit landschap in 1780 door Siak was onder
worpen, gelukte het Atjèh in 1854 zijn oude aan
spraken weder te doen gelden en het tot een leen- 
rijk te maken. Na het sluiten van het Siak-trac- 
taat in 1858 sloot Deli zich aan bij hot Gouver
nement, en wist zich daardoor voor goed aan het 
gezag van Atjèh to onttrekken. In het begin dor 
J7c eeuw deed Atjèh zich ook in Panai gelden, 
en werd een zoon, genaamd Abdoel Djalil, door 
den toenmaligcn Sultan van Atjèh verwekt bij 
een zijner bijwijven, do dochter van den Radja 
van Panai, de eerste Jangdipërtoean van Asahan 
en de stamvader van hot tegenwoordige Asahan- 
Bche Sullansgeslacht. Tegen het einde der 17o 
eeuw schijnt Atjèh zijn gezag in do Zuidelijko 
landschappen van dit gewest verloren to hebben. 
In het begin der 18e eeuw was Batoe Bahra een 
onderhoorigheid van Siak, en van Atjèhscho 
ovorheorsching in Batoo Bahra, Asahan on Zui- 
delijkcr gelegen landschappen wordt geen gewag 
meer gemaakt.

Na hot sluiten van hot Siak-tractaat in 1858 
voegden Deli en Langkat zich bij hot Gouverne
ment, en na afloop der expeditio tegen Asahan in 
1865, welke or too leidde, dat ook dat landschap, 
zoomede Batoo Bahra en Sërdang de souvereini- 
teit van het Gouvernement orkonden, werden do 
Atjèhors van Poelau Kompèh verdreven, on daar
mede oen eind gemaakt aan do Atjèhsche zoe-
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brengen, zoodat Siak sedert dat ja ar kan wor
den gerekend een zelfstandige staat te zijn.

De oudste vestiging der O.-I. Comp. ter Oost
kust van Sumatra dagteekcnt van 16S9, toen op 
grond van een contract met den Sultan van Djo- 
lior, waarbij haar tolvrije alleenhandel op de Siak- 
rivicr werd verleend, een logo of handelskantoor 
te Pëtapahan aan de Tapoeng Kiri werd opgc- 
richt. Dit kantoor werd echter in 1690 weder 
ontruimd wegens de geringe resultaten met den 
handel vei'kregen, zoodat het Malakaschc be
stuur zich er toe bepaalde, nu en dan schepen 
met handclsgoederen naar Siak te zenden. In 
1745 stond Sultan Soleiman van Djohor, die 
weinig kans zag om Siak op Radja Këtjil te her
overen, „het land Sialc geheel en voor altoos af 
aan de O.-I. Comp.”, die de schenking evenwel 
niet formeel aanvaardde, omdat zij daardoor de 
verplichting op zich nam om Radja Këtjil te 
gaan beoorlogen. Nog bij het leven van dezen — 
hij stierf in 1746 — brak een oorlog uit over do 
opvolging tusschen zijn zonen Radja Mohamad 
en Radja Alam, die zich beurtelings van het ge
zag meester maakten, zonder dat Radja Këtjil, 
die over den dood van zijn vrouw aan verstands
verbijstering was gaan lijden, dit kon voorkomen. 
In 1755 werd Radja Alam door een scheeps
macht der O.-I. Comp. uit Siak verjaagd, en 
Radja Mohamad, die door den Sultan van Djohor 
werd gesteund, als Sultan van Siak hersteld. Ter 
verzekering van de rust in Siak, en omdat men 
daarvan groote handclsvoordeelen verwachtte, 
werd op Poelau Gontong in de Siak-rivier een ver
sterking gebouwd, bezetting gelegd en een logo 
of handelskantoor geopend. De geheele bezetting 
werd in 1759 door Radja Mohamad uitgemoord, 
omdat het Malakasche bestuur toenadering tot 
zijn tegenstander Radja Alam had laten blijken. 
De O.-I. Comp. was echter niet dadelijk bij mach
te Radja Mohamad te tuchtigen, en het duurde 
tot 1761 voor tot dat einde een scheepsmacht kon 
worden uitgezonden. Inmiddels was Radja Moha
mad in 1760 overleden en opgevolgd door zijn 
zoon Radja Ismaël. De expeditie had groot suc
ces; Radja Ismaël werd nabij de Mapoera-rivier,- 
een zijtak van de Siak-ri vier, geheel verslagen, en 
gedwongen uit Siak te vluchten. De versterking 
op Poelau Gontong werd herbouwd en opnieuw 
bezet, Radja Alam als Sultan van Siak erkend 
en met hem een contract gesloten, waarbij hij 
zich aan de O.-I. Comp. onderwierp en aan Djo
hor vriendschap beloofde. Door dit contract 
kwam dus Siak’s formeele scheiding van Djohor 
tot stand. Bovendien werden aan de O.-I. Comp. 
belangrijke handclsvoordeelen beloofd, en werd 
de aanstelling van een opvolger van den Sultan 
aan haar goedkeuring onderworpen. De handels- 
voordeelen hadden echter zoo weinig te beteeko- 
nen, dat de vestiging op Poelau Gontong in 1765 
opgeheven werd. In datzelfde jaar stierf Radja 
Alam. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Moha
mad Ali, die in 1779 verjaagd werd door Radja 
Ismaël voornoemd. Deze werd door de O.-I. 
Comp. als Sultan van Siak erkend, omdat hij zich 
met Mohamad Ali verzoend had, die zicli tevre
den stelde met het ambt van Onderkoning. Radja 
Ismaël stierf in 1781 en werd opgevolgd door zijn 
minderjarigen zoon Jahja onder voogdij van 
Mohamad Ali. Het contract van 1761 werd door 

. een gemachtigde bezworen. In 1791 werd Sultan 
Jahja onttroond door Said Ali, een zoon van Said

Osman, een rcchtstrccksche afstammeling van 
den Profeet, en van een dochter van Sultan Radja 
Alam. Said Ali, die den titel aannam van Abd’oel 
Djalil Saif’oedin bleef de O.-I. Comp. goedgezind, 
en vervulde de door hem aangegane verplichtin

gen zoo goed als hij kon. In 1798, toen Malaka 
reeds in het bezit van de Engclschen was, en in 
1803 en 1806, toon de O.-I. Comp. reeds opgo- 
heven was, schreef hij aan de Hoogc Regeering 
te Batavia brieven, die van zijn trouw en vriend
schap blijk gaven. In 1810 of 1811 deed hij af
stand van het gezag ten behoeve van zijn zoon, 
Sultan Ibrahim. In dien tijd liet de Regeering to 
Batavia zich echter weinig aan Siak gelegen lig
gen, terwijl het Engelsche bestuur van Pinang 
herhaaldelijk zendelingen naar Sultan Ibrahim 
zond, aanvankelijk om gelijke handclsvoordeelen 
voor de Engclschen te bedingen als aan de Hol
landers waren verleend, doch later ook met het 
doel den Hollandschen handel tegen te werken. 
Nadat in 1825 Malaka ingevolge het tractaat 
van Londen aan de Engclschen was overgegeven, 
bleef de Regeering zich van bemoeienis met do 
Oostkust van Sumatra onthouden. Wel werd na 
den val van Daloe Daloe door onze troepen door- 
gerukt naar de Oostkust, en in 1839 aan do 
samenvloeiing van de Panai- en Bila-riviercn een 
militaire post opgericht, tevens de bestuursafdee- 
ling Përtibi gevormd, doch op de vertoogen der 
Engelsche Regeering hiertegen werd die post, to 
gelijk met dien te Indragiri, in 1841 opgeheven, 
en Sumatra’s Oostkust weder aan haar lot over
gelaten, waarmede de Engelsche belangen het 
best werden gediend. Sultan Ibrahim werd in 
1827 wegens krankzinnigheid vervangen door zijn 
minderjarigen neef Sultan Ismaël onder voogdij 
van den Toengkoo bësar van Pëlalawan Said 
Hasjim, een neef van wijlen Sultan Said Ali. Tot 
meerderjarigheid gekomen leefde hij voortdurend 
in vijandschap met zijn broeder, den Onderko
ning, Toengkoe Poet ra, tegen wien hij niet opge
wassen was. Door den nood gedwongen begaf hij 
zich naar Singapore om zijn rijk aan het Britscho 
Gouvernement op te dragen. Op grond dor be
palingen van het Londensche tractaat werd die 
opdracht evenwel van de hand gewezen. Hierop 
verbond Sultan Ismaël zich met een Engelseh- 
man, Wilson genaamd, die hem met eenige ge
wapende Boegjneez.cn te hulp kwam, en aan wien 
hot gelukte eenige voordooien op Toengkoe Poetra 
te behalen. Toen echter Wilson den Sultan zeer 
hoogo cischen begon to stellen, besloten zoowel 
deze als zijn broeder, de Onderkoning, de bemid
deling van liet N.-I. Gouv. in te roepen op grond 
van Siak’s oude betrekkingen met de O.-I. Comp. 
Wilson, die zijn eischen met de wapenen kracht 
bijzette, dwong den Sultan om te vluchten, waar
door Siak ton prooi werd aan regeeringloosheid, 
welke gevaarlijk dreigde te worden voor de na
burige onder ’s Gouvornements beheer staande 
landstreken. Daarom droeg de Indische Regee- 
ring in 1857 den resident van Riouw op zich naar 
Siak te begeven, te trachten den Sultan met zijn 
broeder den onderkoning te verzoenen, en vorder 
te doen wat mogelijk was tot herstel van rusten 
orde in Siak. Deze zending slaagde volkomen. De 
broeders verzoenden zich, en een verdrag van 
vriendschap, handel en scheepvaart werd geslo
ten. Wilson en zijn aanhangers, uit twee Engel- 
schen en eenige Boeginëezen bestaande, had zich 
bij de komst van het Ncderlandsehe oorlogsschip
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verwijderd, en vestigde zich later op het eiland 
Bëngkalis, waar hij de Engelsche vlag heesch en 
verschansingen opwierp. Toen ochter een Ncd. 
oorlogsschip voor Bëngkalis verscheen, verliet hij 
dit eiland. De verdere onderhandelingen met den 
Sultan leidden cr toe, dat hij in overeenstemming 
met den Onderkoning en de Rijksgrooten zijn rijk 
aan het N.-I. Gouv. opdroeg. De nieuwe orde van 
zaken werd bevestigd en geregeld bij het hiervo- 
ï-en vermelde tractaat, dat den len Febr. 1858 
werd gesloten, en de grondslag geweest is van ons 
tegenwoordig zoo hecht gezag in het gewichtige 
gouvernement Oostkust van Sumatra. Ingevolge 
Ind. Stb. 1858 no. 132 werd het rijk Siak en On- 
derhoorigheden een afdceling van de residentie 
Riouw, bestuurd door een ass.-resident met 5 iak 
als standplaats, aan wien een controleur werd 
toegevoegd. Reeds in 1864 — Ind. Stb. no. 48 — 
bleek uitbreiding van het bestuurspersoneel noo- 
dig, en werden, met opheffing van de betrekking 
van den aan den ass.-resident van Siak toego- 
voegden controleur, vijf controleurs in dienst ge
steld met Bëngkalis, Panai of Bila, Asahan, Batoe 
Bahra en Laboean Deli als standplaatsen. In 1860 
braken opnieuw vijandelijkheden uit tussclien 
den Sultan en den Onderkoning. Toengkoe Poetra 
werd afgezet en nam de vlucht. Hot Onderko
ningschap werd afgeschaft, en tot Rijksbestuur
der aangesteld Tongkoe Sjarif Kasoema, een 
jongere broeder van den Sultan. Deze begon aan 
vlagen van verstandsverbijstering te lijden, en in 
1864 trachtte hij een opstand tegen het Gouver
nement te verwekken, waarom hij in overeen
stemming met het Rijksbestuur van het gezag 
vervallen werd verklaard, en vervangen door den 
Rijksbest uurdcr Sjarif Kasoema, gewoonlijk 
Sultan Kasim genoemd. Deze bevestigde het 
tractaat van 1858, en toonde steeds het Gouver
nement goedgezind te zijn. Zijn contractueele 
verplichtingen kwam hij vrij getrouw na; ook 
trachtte hij de orde in zijn rijk te herstellen en do 
wedvaart te doen herleven, doch hij kon hierin 
niet slagen, omdat hij in het algemeen zwak van 
karakter was, in het bijzonder zwak tegenover do 
leden zijner familie, die hij niet in bedwang kon 
houden, zoodat zij met knevelen en kuipen bleven 
voortgaan. De meeste moe ie lijk heden had hij 
nvt zijn ouderen broeder, den gewezen Onder
kou ing Toengkoe Poetra, die op zijn verzoek in 
1862 was begenadigd, on in 1868 tot Mangkoo 
Boe mi of Rijksbestuurder benoemd,

Zooals zich begrijpen laat, lokten het Siak* 
tractaat on de daarop gevolgde plaatsing van 
ambtenaren op de voornaamste kustplaatsen 
klachten uit van Engelsche handelaren aan de 
overzijde van straat Malaka. Do Engelsche lte- 
goering trok zich die klachten aan, en bracht bij 
de. Nederlandscho vertoogen in, welke in 1871 een 
nieuwe overeenkomst tusschen de beide Regeo- 
ringon tot gevolg hadden, waarbij Engeland zich 
verbond zich van bemoeiingen met de zaken van 
Sumat ra te zullen onthouden, en aan Nederland 
ten opzichte van Sumatra de vrije hand werd ge
laten op voorwaarde, dat aan den Engelschen 
handel geheel dezelfde rechten werden verleend 
als aan den Nederlandschen.

De gevolgen van hot ordenend optreden van 
het Gouvernement bleven niet uit. Door boter 
beheer van do in- en uitgaande rechten en pach
ten, welke van de inJandscho bestuurders waren 
overgenomen, en het handhaven cener goede po

litic op do voornaamste havenplaatsen, namen 
handel en scheepvaart belangrijk toe, en werden 
de voor het overnemen dier pachten en rechten 
overeengekomen schadeloosstellingen spoedig 
door do ontvangsten overtroffen. In het bizonder 
was dit het geval in het landschap Deli, waar door 
den heer J. Nienhuys in 1863 voor het eerst tabak 
was geplant. Hij kreeg een oogst van 50 pakken, 
welke te Rotterdam ƒ 4000 opbrachten. De Deli- 
tabak trok spoedig de algcraeene aandacht om 
haar uitmuntende geschiktheid voor de sigaren- 
industrie, zoodat weldra meer tabak werd ver
bouwd, welke in Amsterdam en Rotterdam gre
tige koopers vond. ïn 1873 bedroeg de oogst reeds 
9238 pakken, welke voor twee en een half mil- 
liocn gulden in Nederland werden verkocht. De 
opbloeiende tabakscultuur veroorzaakte een 
nieuwe immigratie, ditmaal op groote schaal, en 
uitsluitend met industrieele en handelsdoclein- 
den. Die immigrantenstrooni, welke tot op den 
huidigen dag voorduurt, voerde naar Deli, Lang- 
kat, Sërdang en de overige landschappen, waar 
de tabakscultuur werd gedreven, vertegenwoor
digers van bijna alle Europeesche natiën als plan
ters en handelaren, gansche zwermen Maleicrs, 
Javanen, Mandailingers, Bojan’s (bewoners van 
het eiland Bawean) en Bandjareczen uit onze 
bezittingen en een menigte Oostersche vreemde
lingen, voornamelijk, Chincezen, Klingaleezen, 
Sikh’s en Japanners als werklieden, kleinhande
laren en ambachtslieden.

Hierdoor werden de aanrakingen van het 
Europeesche met het inlandsche bestuur ver
meerderd, evenzoo het aantal onderdanen van 
Gouvernement, Terwijl het ontstaan van nieuwe 
behoeften, die wegens de groote toeneming van 
handel, scheepvaart en industrie voorziening ver- 
eischten, de taak van het bestuur aanmerkelijk 
verzwaarde.

Dit deed de Indische Rcgeering in 1873 be
sluiten het rijk Siak en Onderhoorigheden van 
de residentie Riouw aftescheidon (Ind. Stb. no. 
81), en tot een zelfstandige residentie te verhef
fen met Bëngkalis als hoofdplaats. De betrekking 
van ass.-res. van Siak werd opgeheven, de afdec- 
ling Batoe Bahra bij de afdceling Asahan gevoegd 
terwijl in dienst gesteld werden een ass-.resident 
van Deli, aan wien een controleur werd toege
voegd, en Laboean Deli als standplaats aange
wezen, en vier controleurs, namelijk van Siak, 
Bëngkalis, Laboean Batoe en Asahan met Batoe 
Bahra.

De ass.-residentie Deli nam echter zoo snel in 
ontwikkeling toe, dat zij in 1876 — Ind. Stb. no. 
103 — in twee ondcrafdeelingen werd geplitst, de 
eend onder don ass.-resident bijgestaan door een 
adspirantcontrolour, bestaande uit de landschap
pen Deli on Sërdang, de andere onder een con
troleur, bestaande uit do landschappen Tamiang 
on Langkat. In 1878 werd Tamiang een afzonder
lijke ondcrafdecling onder een controleur (Ind.Stb. 
no. 2), en bij Ind. Stb. lS79no. 205 werd de hoofd
plaats der ass.-residentie verplaatst van Laboean 
Deli naar Médan. In 1881 was de tabaksoogst tot 
82.356 pakken gestegen, welke in Nederland voor 
/ 14.750.000 werden verkocht. Vordcro uitbrei
ding van het bestuurspersoneel was hot gevolg 
van de steeds in omvang toenemende tabakscul
tuur. Dit geschiedde bij Ind. Stb. no. 31 van dat 
jaar, waarbij de ass.-residentie Deli werd ver
deeld in zes ondorafdeelingen: Médan, Laboean
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nilt'ii vim hel N.-I. <i«mviTiiinu iil. Dit verzet 
|ia«l in IKC.;. tvc'ilit |r««11• i«I l«»l. «« II expeditie naar

werd door

Deli, Sërdang. Langkat, Tandjong Djati —• 
later Tiinbang Langkat (lud. Stb. no. -16) on 
Ta miang.

Wegens de overneming: van de rechten ca 
pachten in Pëlala wan (1883) ca Tan ah Pootih 
(1685) werden daar controleurs geplaatst, die 
tevens als ontvangers der in- en uitvoerrechten 
fungeerden. Door de vermelde geleidelijke uit
breiding van de bestuursmiddelen, die gepaard 
ging met vermeerdering van het politie-perso
neel, kwam steeds meer orde en regelmaat in den 
gase van zaken. Twee gewichtige onderwerpen 
bleven echter dringend voorziening eischen : het 
osKfapdaaaïscliap, da*, tot dusver zeer onvoldoende 
geregeld was, en de verhouding van den Sultan 
ran Slak ioi ce bestuurders der Onderkoorighc- 
den. Set eerste geschiedde bij G. B. dd. 20 Dcc. 
is&4, eo. 13. waarbij overeenkomstig de door de 
kbadsebe bestuurder» afgegeven verklaring in 
de geheele residentie onderdanen van het Gou
vernement werden (en als zoodanig aan de N.-I. 
wetgeving onderworpen.), behalve eonigo cate
gorieën van minder belang: Je. alle Europeanen 
en daarmede gelijkgestelden, en alle Ghincczcn; 
2e. alle jx;rsonen in dienst van het Gouverne
ment; 3e. alle andere niet tot de inheemscho 
bevolking van de residentie Oostkust van Suma
ttra behoorende personen, gevestigd op do onder
nemingen van land- of mijnbouw, die gedreven 
worden door onderdanen van het Gouvernement. 
Tegelijk werd met de inlandscho besturen over 
eengekomen, dat do besturende ambtenaren het 
recht hadden zitting te nemen en een adviseeren- 
de stem uittobrengen in alle vergaderingen van 
de Kërapatan (Rijks- of Landschapsbestuur), 
en werden de gevallen geregeld, waarin onder
danen van de inlandsche zelfbesturen voor de 
rechters en rechtbanken van het N.-I. Gouverne
ment moesten terechtstaan. Deze regeling betref
fende het onderdaanschap en de rechtspraak wer
den in het begin van 1899 herzien, voornamelijk 
in verband met de invoering van de bedrijfsbe
lasting, optebrengen door niet-Chineesche onder
danen van het Gouvernement. De wijzigingen 
bestaan voornamelijk hierin, dat voortaan onder
danen van het Gouvernement zouden zijn, behal
ve alle Gouvernementsdienaren en een paar cate
gorieën van minder belang, alle Europeanen en 
met d. g. g., alle Chineezen, Japanneezen en Ma- 
nillaneezen, en alle lieden, uitgezonderd alleen de 
leden der inheemsche bevolking, in dienst van 
onderdanen van het Gouvernement. Tevens werd 
uitgemaakt, dat burgerlijke geschillen, waarin 
onderdanen van het Gouvernement als eischers 
of gedaagden betrokken waren, door de rechters 
en rechtbanken van het Gouvernement moesten 
worden berecht (aangezien in de jaren 1900 en 
1907 alle bestaande politieke contracten op de 
Oostkust van Sumatra buiten werking gesteld 
en door nieuwe vervangen zijn, die op een geheel 
andere leest zijn geschoeid, is thans deze ver
houding belangrijk gewijzigd. Zie verder het op 
blz. 149 voorkomende omtrent de politieke ver
houding van het Ned. Ind. Gouvernement tot 
de zelf besturende landschappen in het Gouvt. 
Oostkust van Sumatra.

Al dadelijk na het sluiten van het Siaktractaat 
weigerden de meeste bestuurders van de daarin 
vermelde Siaksche onderhoorigheden de supre
matie van den Sultan van Siak te erkennen, 
schoon zij zich gaarne stelden onder do souverei-

wt IK Itiiebtelinp gi'MleimdA*nlmn,
Sërdang, Burin* Bah ra en Piwiai (zie ASAJIAN). 
Weliswaar aloud dn Sultan van Siak in J873 het 
eiland Böngkali» voor ajl ijd in vollen eigendom 
aan het N.-I. Gouvernement af tegen een jaarlijk- 
sche schadeloosstelling van / 8000, en werd hier
door een neutraal terrein verkregen, waar de 
verschillende inlandsche bestuurder,» voor de be-

:

handeling van bun zaken en geschillen konden 
samenkomen, zonder dat de een de meerderheid 
van den ander behoefde te erkennen, doch de 
afdoening van zaken en de voorziening in drin
gende behoeften, voortvloeiende uit de snelle 
ontwikkeling der residentie bleef lijden onder de 
scheovo verhouding van den Sultan van Siak tot 
de bestuurders der Onderhooriglieden, en her
haalde] ijk kwam het bestuur in conflicten, omdat 
het contractueel verplicht was de suprematie 
van den Sultan van Siak over de Onderhoorighe
den, zij hot ook in schijn, to handhaven. Geld
nood deed den Sultan tot liet inzicht komen, dat 
het tocli niet moor gelukken kon de Onderhoo
righeden tot gehoorzaamheid aan zijn bevelen 
on do erkenning van zijn suprematie te dwingen, 
en ten slotte werd hot hem onverschillig, of Ij ij 
de inkomsten —de eigenlijke beweegreden waar
om hij op zijn beweerd recht was blijven staan — 
wolko hij van de Onderhoorigheden meende te 
kunnen trekken, van het Gouvernement dan wel 
van de bestuurders dier Onderhoorigheden ge
noot. Dezo overweging zoomede de aanwijzing 
van zijn oudsten zoon, Toengkoo Moeda, als zijn 
opvolger en de verklaring, dat hij in rang hoogcr 
bleef staan dan alle bestuurders van Onderhoo-

.
r
f
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righeden, deden hem besluiten in 1884 (contract 
dd. 23 Juni) tegen een jaarlijksche schadeloos
stelling van / 40.000 en kwijtschelding eener 
schuld van ruim ƒ 50.000 afstand te doen van allo 
suprematie over de Onderhoorigheden. Hierdoor 
kwam het Gouvernement tegenover alle land
schappen ter Oostkust van Sumatra op een zuiver 
standpunt te staan en konden orde en rust beter 
worden verzekerd overeenkomstig de behoeften 
van den steeds in bloei toenemenden landbouw, 
handel en nijverheid.

Door de afscheiding der Siaksche onderhoorig
heden verviel de reden om het hoofd van het ge
west in het neutrale Gouvernementsgebied BÖng- 
kalis te laten wonen, en kon de zetel van het ge
westelijke bestuur worden overgebracht naar 
liet daartoe aangewezen centrum van bevolking, 
van landbouw, handel en nijverheid, Médan 
(Deli). Daar intusschcn door het Gouvernement 
ook de pachten en rechten waren overgenomen in 
do Delische onderhoorigheden Bëdagei (1884) en 
Padang (1885), zoomede in Asahan en Koealoo 
(1885), en in Batoe Bahra (1884), en deze land
schappen voor do particuliere industrie waren 
opengesteld, zoodat ook daar tal van tabakson
dernemingen in exploitatie waren gekomen, was 
verdere uitbreiding der bestuursmiddelen nood
zakelijk geworden. Om bovengenoemde redenen 
werd bij Ind. Stb. 1887 no. 21 Médan de hoofd
plaats van het gewest, en werd dit verdeeld in 
de afdeelingen:

a. Deli, rechtstreeks staande onder den resi
dent, Laboean Deli, Boven-Langkat, Beneden- 
Langkat, Tamiang, Sërdang en Padang en Bë- 
dagci, elk bestuurd door een controleur; 6. Batoe

!

I
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Bahra; c Asahan; d Labocaix Batoe, elk bestuurd 
door een controleur; e Bëngkalis onder een assis- 
tcnt-resident en bestaande uit do onderafdeclin- 
gen: Bëngkalis, Siak en Tanah Pootih, elk be
stuurd door een controleur. Bovendien werd den 
resident een assistont-resident ter beschikking 
toegevoegd. In het begin van 1S95 werd het 
laatstgenoemde ambt vacant gelaten, doch in 
1897 (Ind. Stb. no. 207) kwam, bij wijze van tij- 
delijken maatregel, welke bij Ind. Stb. 1900 no. 64 
werd bestendigd, een nieuwe gedeeltelijke reor
ganisatie van het bestuur tot stand, waarbij de 
onderafdceling Médan en Laboean Deli tot een 
afdeeling werden samengevoegd onder een ass.- 
resident van Deli met Médan als standplaats, die 
tevens belast werd met de- politie aldaar, en de 
onderafdeelingen Boven-Langkat, Bencden- 
Langkat, Tamiang, Sërdang en Padang en Bë- 
dagei afdeelingen werden.

In 1888 werd verder een controleur voor de 
Bataksche zaken in dienst gesteld, wiens taak 
was: het aanknoopen en onderhouden van 
vriendschappelijke betrekkingen mot de hoofden 
der onafhankelijke Bataks, do bescherming van 
de Doesocn-Bataks — dat zijn de in Langkat, 
Deli, Sërdang en Padang en Bëdagei wonende — 
tegen willekeur en vexatien van hun hoofden, 
in het bijzonder van de Maleische, en de oplos
sing van de geschillen dier Bataks onderling, met 
Maleicrs, met hun hoofden en met de Europee- 
schc planters, welke bij niet dadelijke behande
ling zoo dikwijls aanleiding hadden gegeven tot 
wraakoefeningen, zich meestal uitende in brand
stichting in aan de planters toebehoorende ge
bouwen, ook al waren dezen in dio geschillen 
op geenerlei wijze betrokken. De werkzaamheden 
van dien ambtenaar kregen spoedig zulk een om
vang, en gaven zulke goede resultaten, dat in 
3 891 een tweede Batak-controlcur werd antige
ste ld, aan wien in 1895 Socnggal (Deli) als stand
plaats werd aangewezen, en opgedragen de be
handeling der zaken van de Bataks der Dclidoe- 
soen.

ton over knevelarijen en gozagsaanmatiging van 
den Mangkoo Bocmi waren ingekomen, werd 
Tocngkoo Poetra in het begin van 1889, in over
eenstemming met den waarnemenden Sultan en 
den Rijksraad, uit zijn ambt ontzet. Er werd 
geen nieuwe Rijksbestuurdcr meer benoemd, 
en aan Tocngkoe Poetra werd Bëngkalis als 
verblijfplaats aangewezen, waar hij in 1891 over
leed.

Toengkoc Poetra’s verwijdering had evenwel 
niet het gewenschte resultaat. De waarnemende 
Sultan bleef voortgaan de zaken buiten den Rijks
raad om te behandelen, sloeg de raadgevingen 
en vermaningen van het Europecschc bestuur in 
den wind, en liet zich geheel leiden door zijn 
jongeren, even onhandelbaren broeder Toengkoo 
Bagoes, die om zijn knevelarijen en gezagsaan- 
matiging bij hoofden en bevolking gehaat was. 
De herhaalde klachten over handelingen in strijd 
met ’s lands adat deden voor het ontstaan van

F nieuwe onlusten vreczen, zoodat, in overeenstem
ming met den Rijksraad, Toengkoe Moeda uit zijn 
waardigheid van waarnemend Sultan ontzet, zijn 
jongste broeder — van een andere Arabische 
moeder — Toengkoo Ngah tot Hoofd van den 
Rijksraad (Kapala Kërapatan) aangesteld en de 
Rijksraad met het gezag belast werd. Kort daarop 
—einde 1889—kwam Sultan Kasim te overlijden, 
en Toengkoe Moeda en Toengkoe Bagoes ont
wierpen het plan om bij gelegenheid der begrafe
nis van hun vader zich met geweld van hot gezag 
meester to maken. Hun opzet werd evenwel aan 
het licht gebracht, en de beide broeders werden 
aangehouden en uit Siak verwijderd. Bëngkalis 
werd hun als verblijfplaats aangewezen, van
waar Toengkoo Moeda zich naarden Onderkoning 
van Riouw begaf, met wiens dochter hij was ge
huwd. Aanvankelijk bleef de Rijksraad mot 
Toengkoo Ngah als Kapala Kërapatan met het 
gezag over Siak belast, doch in 1890 werd deze, 
overeenkomstig den wensch van den Rijksraad, 
als Sultan erkend en bevestigd met den titel van 
Jang di Përtocan Bësar Sjarif Hasjim Abdoel 
Djalil Saifoeddin, en met hem een nieuw con
tract gesloten, terwijl tevens bepaald werd, dat 
voortaan geen Mangkoo Boemi of Rijksbostuur- 
dor meer zou worden aangesteld. Aan zijn beide 
oudere brooders Toengkoo Moeda on Toengkoe 
Bagoes bleef het verblijf in Siak verboden, waar 
trouwens niemand hun tcrugkeer wenschte.

In het begin van zijn bestuur had Sultan Has
jim mooielijkheden met zijn ouderen, doch we
gens zwakte van geestvermogens van do opvol
ging uitgesloten broeder — van dezelfde moeder 
— Toongkoo Soelocng Moeda. Diens dood in heb 
begin van 1900 maakte hieraan con einde, zoodat 
daarna een ordelijko gang van zaken verze
kerd werd, en do Sultan zich ongestoord wijden 
kon aan de opbeuring van handel en nijverheid 
in zijn land, waartoo hij zich veel moeite gaf. Ter 
gelegenheid dor troonsbestijging van H. M. Ko
ningin Wilhelmina bevond Sultan Hasjim zich 
in Nederland om huldo to bewijzen. Sultan Sjarif 
Hasjim is in April 1908 overleden, op welk tijd
stip zijn zoon Toengkoo Sjarif Kasim do aange
wezen opvolger, nog niet meerderjarig was; 
na een 7 jarig regentschap onder toezicht 
den ass.-resident, van Bëngkalis is in 1915 die zoon 
tot Sultan verheven- -V —

De sedert 1893 te Dama Djamboe (Sërdang) 
geplaatste Batak-controlcur behartigde de be
langen van do Sërdangsche, Bëdagcischo on Pa- 
dangsclio Doesoen-Bataks, en onderhield do be
trekkingen met dn onafhankelijke Karo-, Dolok- 
< n Ti moer-Bataks van Raja en Poorba, terwijl 
di- controleurs van Tamiang, Boven-Langkat, 
Batoe Bahra, Asahan en Laboean Batoe werden 
belast met de Bataksche zaken in hun afdcclin- 
gen.

In 1888 was Sultan Kasim van Siak — Sjarif 
Kasim Abdoel Djalil Saifoeddin — wegens ouder
dom en wezenloosheid niet meer in staat zijn rijk 
zelf te besturen, en werd in overeenstemming 
mot den Rijksraad met de waarneming van het 
Sultanaat belast diens als zijn opvolger aange
wezen oudste zoon, Toongkoo Moeda. Hctduurdo 
niet lang, of dezo kwam door eigendunkclijke- 
handelingen in botsing niet den Rijksraad. Ook 
nam hij een ongepaste houding aan tegenover het 
Europcescho bestuur. Aanvankelijk meende dit 
zijn onhandelbaarheid te moeten wijten aan plage
rijen, kuiperijen en tegenwerking van zijn oom,den 
Mangkoe Boemi, Toengkoe Poetra, die rnjende 
oudere en betere rechten op het Sultanaat to kun- 

docn gelden dan Toengkoe Moeda, schoon hij 
in 1885 diens aanwijzing als opvolger van zijn 
vader had goegekeurd. Daar ook tal van klach-
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ii.
Riouw en onderliooriglicden, is sedert 1873 tot 
een afzonderlijk gewest verheven en grenst 
(Ind. Stb. 1908 no. G04) ten N. en W. aan het 
gouvernement Atjèh en Onderhoorigheden, ten 
O. aan de Straat van Malaka, ten Z. aan de resi
dentie Riouw en Onderhoorigheden (Indragiri) 
en ten W. bovendien aan de residenties Tapa- 
noeli en Sumatra’s Westkust.

Het is het grootste gewest van Sumatra en 
beslaat ^ 92.000 K.M2. of ongeveer a/3 van de 
oppervlakte van Java en 21/2 maal die van Ne
derland.

Na inlijving in 1904/05 der Timoer-, Dolok- en 
Karo-Batakstreken, die aan dit gewest werden 
toegevoegd, waardoor het. noodig werd nieuwe 
best uursressorten te vormen en nadat in 1908 
de onderafdeeling Tamiang dezer toenmalige 
residentie aan het gewest Atjch en onderhoorig
heden was toegevoegd, werd met opheffing der 
Batak-controleurs en met behoud van den 
assistent-resident ter beschikking van den 
Resident, die echter tevens belast werd met het 
beheer der landschapskassen, bij onderscheidene 
staatsbladen het gewest Oostkust van Sumatra 
administratief aldus ingedeeld:

U C I. afdeeling Deli en Sërdang onder een assis- 
tent-resident met standplaats' Médan, aan wien 
een controleur is toegevoegd, bestaande uit ;(x)

a. de ondcraldecling Beneden Deli onder een 
controleur met standplaats Meclan, aan wien een 
te Labocan Deli geplaatste civiel gezaghebber is 
toegevoegd;

b. de onderafdeeling Boven Deli onder een 
controleur met standplaats Arnhemia;

c. de onderafdeeling Sërdang onder een con
troleur met standplaats 'XoeboëlT' Pakam, aan 
wien een te Bangoen Poer ba geplaatste civiel 
gezaghebber is toegevoegd;

d. de onderafdeeling Padang en Bëdagei on
der een controleur met standplaats Tëbihg Tinggi;

II. afdeelingLangkat onder ecii assistent-resi
dent met standplaats Tandjoeng Poera, verdeeld 
in:

«. de onderafdeeling Beneden .Langkat _ 
rechtstreeks onder bestuur van den afdeelings- 
ehef, daarin bijgestaan door een civiel gezag
hebber met standplaats Pangkalan Brandan ;

b. de onderafdeeling Boven Langkat be
stuurd door een controleur met standplaats 
Bindjei,_ aan wien een adspirant-controleur is 

Toegevoegd;
III. afdeeling Si meloen goen en de Karolan- 

den onder een assistent-resident met stand
plaats Pëmatang Siantar, verdeeld in:

a. de o'hdëraTdeeling Simëloengoen recht- 
btrecks onder bestuur van den afdcelingschef, 
daarin bijgestaan dooreen controleur met stand
plaats Pëmatang Siantar;

b. de onderafdeeling de Karolanden, bestuurd 
door een controleur met "standplaats Ka ban 
Djalié.

I V.' afdeeling _Asahan__.an.der een assistent- 
resident met standplaats Tandjoeng Balei, 
deeld in: ------

a. de onderafdeeling Asahan rechtstreeks 
onder bestuur van don afdcelingschef, daarin 
bijgestaan door een adspirant controleur niet 
standplaats Tandjoeng Balei;

b. de onderafdeeling Batoc Bahra, bestuurd 
door een 'controleur-met standplaats Laboean 
.Roekoe en

c. de onderafdeeling Labocan Batoc, bestuurd 
door een controleur met standplaats Laboean 
Bilik.

V. afdeeling Bëngkalis onder een assistent- 
resident met gelijknamige standplaats, verdeeld 
in:

n. de onderafdeeling Bëngkalis rechtstreeks 
onder bestuur van den afdcelingschef, daarin 
bijgestaan door ec-n civiel gezaghebber met 
standplaats Sëlat Pand jan g en een adspirant 
controleur of civiel gezaghebber op de hoofd
plaats;

b. de onderafdeeling Siak, bestuurd door een 
controleur met gelijknamige standplaats;

c. de onderafdeeling Bagan Si Api Api, be
stuurd door een controleur of civiel gezagheb
ber met gelijknamige standplaats;

d. de onderafdeeling Rokan, bestuurd door 
een controleur met standplaats Pasir Pcnga- 
rajan,

e. do onderafdeeling Kampar ICiri, 
stuurd door een controleur met standplaats 
Gocnoen g Sahilan.

In Augustus 1915 is dit gewest verheven tot 
een gouvernement.

Bij Ind. Stb. 1909 no. 181 is ingesteld een 
plaatselijke raad van het cultuurgebied der Oost
kust van Sumatra, samengesteld uit 25 benoem
de leden (20 Europeanen of met hen gelijkgestel- 
den, 4 inlanders en 1 Vreemde Oosteling) voorge
zeten door den resident (thans gouverneur) en 
omvattende de afdcclingen Langkat,Deli,Sërdang, 
Padang en Bëdagei en Asahan (zie gewijzigde 
indeeling boven sub I). Bij Ind. Stb. 1909no. 180 
is voor de hoofd plaats Módan een gemeenteraad 
ingesteld; deze raad is bij Ind. Stb. 1917 n°. 
587 gewijzigd en samengesteld uit: 17 gekozen 
leden waarvan 10 Europeanen, 5 inlanders en 
2 vreemde oosterlingen en wordt voorgezeten 
door den burgemeester. In den Joop van J9J7 
zijn achtereenvolgens gemeenteraden ingesteld 
voor de hoofd plaatsen Tébing Tinggi, Bindjei, 
Pëmatang Siantar en Tandjoeng Balei, voorge
zeten door de hoofden van plaatselijk bestuur 
aldaar. Taak en bevoegdheden dezer locale raden 
zijn in hoofdzaak gelijk, wat de z.g. culluurraad 
betreft, aan die der gewestelijke raden op Java, 
en, wat de gemeenteraden betreft, met in acht
neming van hetgeen aan de zorg der commissies 
voor de gemeentefondsen is opgedragen (zie 
hieronder), aan die dor andere gemeenteraden 
in Jndië.

De ovengenoemde gemeentefondsen 
dagteekenen van 1880 en bestaan te Médan, 
Bindjei, Tandjoeng Poera, Pangkalan Brandan. 
Laboean Deli, Loc bock Pakam (Sërdang), Tebing 
Tinggi (Padang en Bëdagei), Pëmatang Siantar 
(Simëloengoen en de Karolanden), Tandjoeng Balei 
(Asahan), Bagan (Si) Api Api, Bëngkalis en 
Sëlatj, Pandjang (Bëngkalis). Het ligt in het 
voornemen de gemeentefondsen op die plaat
sen, waar gemeenteraden bestaan, op te heffen 
en do tot nu toe aldaar door die fondsen verzorg- 
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(x) Sedert de indienststelling van een burge
meester van Médan is de assistent-resident 
van liet voorzitterschap van den gemeente
raad ontheven, hetgeen wellicht wederom 
wijziging in de formatie der bestuursambte
naren zal tengevolge hebben. de belangen en behoeften
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gemeenteraden. De inkomsten dier fondsen be
staan uit:

lc. de door de inlandsche zelfbesturen ter be
schikking der commissio’s tot beheer dier fondsen 
gestelde gedeelten der „hnsil tanah” over de 
binnen de grenzen der gemeenten gelegen gron
den.

maatschappij, die ook in alle andere behoefte 
aan electrischc beweegkracht voor den open
baren en particulieren dienst ter hoofd plaats 
voorziet.

Politiek wordt dit gouvernement gevormd 
door:

a. de zelf besturende landschappen:
1. Langkat (1907);
2. Deli (1907);
3. Sèrdang (1907);
4. Asalian (1907);
5. Koealoe en Lédoeng (1907)
6. Siak Sri Indrapoera (1906);
7. Pélalaican (1906);
8. Tandjong kasau, Lima laras, Tanah Datar,

Boga, Pasisir, Tandjong, Si Paré Paré,
Lima Poeloéh en Pagoeraioan (gezamenlijk 
vormende de ondcrafdeeling Batoe Bahra);

9. Panei;
10. Bila;
11. Kola Pinang',
12. Tanah Djaioa, Siantar, Panei, Raja, Dolok,

Poerba en Si Lima Kota (gezamenlijk vor
mende de ondcrafdeeling. Simëloengoen);

13. Lingga, Baroe Djahé, Soeka, Sarinembah en 
Kota Boeloeh (gezamenlijk vormende de 
ondcrafdeeling de Karolanden);

14. Ampat Kota Rokan, Koento Dar es salam, 
Rambah, Kêpanoehan en Tamboesei (gezamen
lijk vormende de onderafdeeling Rokan);

15. Gocnoeng Saliilan, Sibajang, Singingi en Logas 
(gezamenlijk vormende de ondcrafdeeling 
Kampar Kiri)),

welker verhouding tot het Gouvernement van 
N.-I. wordt beheerscht: voor die, genoemd onder 
1 t/m 7, door do in do achter hunne namen 
vermelde jaren gesloten politieke contracten en 
voor de overige door do z.g. korte verklaringen, 
die hunne bestuurders in den loop der jaren 
achtereenvolgens hebben afgolegd; .

b. het tot het rechtstreeks bestuurd gebied
van N.-I. behoorend eiland Béngkalis (door het 
zelfbestuur van Siak Sri Indrapoera bij supp. . .
overeenkomst van 26 Juli 1S73 tegen een jaarl. 
schadeloosstelling van /S000.—in vollen eigendom . 
aan het Gouv.van N.-I. afgestaan). Omtrent de ' ?. 
politieke verhouding van het N.-I. Gouverne
ment tot de zelf besturende landschappen van 
dit Gouvernement wordt naar het artikel CON-

2o. de door die besturen mede ter beschikking 
gestelde bijdragen uit de landschapskasscn ten 
behoeve van het onderhoud van wegen en brug
gen op de hoofdplaatsen voor watervoorziening 
enz.;

3e. de vrijwillige contributiën voor de straat
verlichting op de plaatsen, waar die wordt opge
bracht ;

4c. huur- en pachtopbrengsten der aan die 
fondsen toebehoorende marktloodsen en andere 
gebouwen;

5e. alle andere baten, die uit vrijwillige 
giften of contributiën aan die fondsen ten goede 
komen.

De commissiën bestaan uit het hoofd van 
plaatsclijk bestuur als voorzitter en hoogstens 
tien leden, voor de helft bestaande uit Euro- 
peesche of daarmede gelijkgestelde ingezetenen. 
Leden zijn ambtshalve de eerstaanwezend inge
nieur of eenig ander ambtenaar der Burgerlijke 
openbare werken, de Chineesche officieren, de 
vertegenwoordiger van het inlandsch bestuur en 
het erkende Hoofd der Britsch-Indiërs, terwijl 
de overige leden door den Gouverneur worden 
benoemd op voordracht der commissiën. Hare 
be voegdheid en werkkring strekken zich in hoofd- 
zaak uit tot: le. het nemen van maatregelen, die 
in het belang van de openbare gezondheid, het 
openbaar verkeer, de straatverlichting, de net
heid en de verfraaiing der plaats harer vestiging 
door haar worden wenschclijk geacht, en voor 
zoover zij die maatregelen uit de tot hare beschik
king zijnde of komende geldmiddelen zal kunnen 
bekostigen, en niet krachtens het decentrali
satiebesluit de voorzieningen ter zake tot de 
bemoeienis der locale raden behooren; 2e. het 
doen van voorstellen aan den Gouverneur ton 
aanzien van de sub 1 bedoelde aangelegenheden, 
voor zoover liuar eigen middelen lo kort schieten; 
3e. het geven van voorlichting en advies over 
diezelfde onderwerpen, wanneer haar dat door 
den Gouverneur gevraagd zal worden.

Het bedrag, waarover jaarlijks door do cont- 
misuiën kan worden beschikt, hangt natuurlijk 
af van de uitgebreidheid der plaatsen, waarin 
zij werkzaam zijn. Voor de hoofdplaats Médan 
was die som eertijds ruim / 32.000 s’jaars, waar
voor bruggen gebouwd, wegen met een gemet
seld gotenstelsel aangelegd, goede drinkwater- en 
brandputten gemaakt en brandspuiten aango- 
schaft zijn; tegenwoordig behooren de publieko 
werken op meerdere hooidplaatscn tot do zorg 
van den gemeenteraad en wordt ten behoevo 
daarvan uit het gemeentefonds een zekere som 
in de kas der gemeente gestort. In de waterbe
hoefte van de hoofd plaats Médan en omstreken 
wordt,voorzien uit een natuurlijk waterreservoir 
in het gebergte door een particuliere maatschap
pij Ajer Beresih, die tegen verminderd tarief 
aan de gemeente bad-, sproei- en brandkraan wa
ter verstrekt’./^Voorts is die hoofdplaats op 
kosten van dat’ fonds veel verfraaid, en wordt 
zij sedert het begin van 1899 met electrischc 
boog- en gloeilampen verlicht, geleverd dooreen

/v. -1.
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TRACTEN en de artikels over die verschillende. . .7
landschappen verwezen.

L a n d s c h a p s k a s s e n. Werd voorheen 
aan de openbare werken, voor hot onderwijs, de 
volksgezondheid, in één woord aan de inl. be
stuur shuishouding slechts zooveel besteed als do 
zelfbesturen— in vole landschappen eigenlijk de 
zelfbestuurdcrs alleen — soms niet dan na her
haalden aandrang van do zijde van het Euro- 
peesebo bestuur, voor die doeleinden wildot' be
schikbaar stellen uit de geheel te hunner beschik
king staande openbaro (in werkelijkheid echter 
privé) kassen, die aangevuld werden uit de zeer 
onregelmatig vloeiende middelen van pachtschat, 
belastingen, enz; enz., sedert do wijziging der 
politieke contracten in 1906 on 1907 kwamen do 
geldmiddelen van elk landschap onder contrölo 
van het Europeesch bestuur en werden voor elk 
der zelfbestuurdcrs en der landsgrooten, hoofden 
en ambtenaren de inkomsten vastgesteld, dio 
zij voortaan uit de terzelfdertijd ingesteldc land- 
schapskassen zouden trekken, terwijl het over-

i
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‘ voor de uitvoering van do toegestane werken en 
het gewoon onderhoud zorgdraagt; voor die 
diensten worden die kassen met een evenredig 
deel der algemeene kosten van dien technischon 
dienst belast.

In 1914 liepen do begrootingen van inkomsten 
en uitgaven der 13 landschapskassen in dit ge
west over een gezamenlijk bedrag van ruim 
/ 4.303.000.

Ten aanzien van de financiën in dit gewest ver
dient het volgende vermelding.

Op 1 April 1912 werd de opiumpacht vervan
gen door do opiumregie; het debiet bedroeg in 
1915 791.722 thails met een bruto opbrengst van 
ƒ 6.665.S83 op een totaal in alle buitenbezittin
gen van onderscheidenlijk 1.471.247 thail en 
ƒ 15.038.221.

Do niet-verpaohte middelen bedroegen in 
1915:

schietende geld beschikbaar moest blijven voor 
algemeene belangen van het landschap; het be
heer dier kassen werd bij een reglement geregeld 
en elk jaar moeten door do zelfbesturen begroo
tingen van inkomsten en uitgaven worden opge
mankt en na overleg met de plaatsclijke Euro- 
peesche ambtenaren vastgesteld, die daarna door 
het gewestelijk bestuurshoofd goedgekeurd en 
onder toezicht van het Europccsch bestuur uit
gevoerd worden. Ook wordt na afloop van elk jaar 
door het centraal bureau der landschapskassen op 
de hoofdplaats voor elk landschap afzonderlijk 
een rekening in deMaleische taal opgemaakt en aan 
de zelfbesturen toegezonden, om die na te gaan 
en daarna in hun archief te bewaren. Met den 
dienst der openbare werken voor alle landschap
pen, met uitzondering van die in de afdeeling 
Bëngkalis, is belast de Directeur der locale wer
ken van den cultuurraad, die met zijn opzichters

1

J
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/ 1.474.000.-, op totaal alle buitenbezittingen ƒ2.384.000-.

- 2.431.000.-.
- 274.000.-.
- 282.400.-.
- 7.532.493.-.
- 1.597.648.-.
- 1.604.643.-.
- 984.572.-.

ink. belasting 
belasting bedrijven en and. ink. - 1.274.000.-, 

.. slachten runderen enz.

io.
b.

28.000.-, , 
- 109.676.-, ,
-2.958.483.-, .

c.: d. varkens .. .
invoerrechten .. . 
uitvoerrechten .. 
accijns petroleum 

„ lucifers.. .

e.
/• 277.995.—, „ „ „

395.418.-, „ „ „
258.732.-, „

De verpachte middelen bedroegen over 1916:
a. pacht van dobbelspelen....................................................

„ „ zout in het kustgebied der afd. Bëngkalis
„ uit voer was, sagoe en gëtah...................................

d. ., pandhuizen................................................................

9- ;
h.I ;

' / 625.000.-.
- 438.000.-.
- 40.560.-.
- 55.032.-.

b.
c.

‘ i

hoogvlakte (Tobameer), terwijl laatstbedoelde 
naar het binnenland leidende weg via Pëmatang 
Siantar eerlang de verbinding per as met Lagoc- 
boti (Tapanoeli) zal mogclijk maken.

Behalve de reeds genoemde wegen zijn er in 
het cultuurgebied nog vele andere daarop aan
sluitende binnenwegen, die gedeeltelijk verhard 
zijn en de binnenlands gelegen plaatsen met elkan
der verbinden. Door het steeds toenemend ver-

Gouvemements-briketzout wordt in dit gewest 
niet verkocht; in de behoefte aan zout wordt 
voldoende door particulieren aan voer voorzien.

De gemeenschapsmiddelen over land worden 
onafgebroken, doch in verhouding tot de ont
wikkeling van het gewest in wel wat te langzaam 
tempo, uitgebreid en verbeterd; een voorname 
plaats neemt daarbij in het spoor- en liet daar
mede aansluitend Iramwcgnel der Dcli-spoor- 
wegmij., waardoor o, m. de hoofdplaatsen Médan, 
Bindjei, Tandjoeng Poera, Pangkalan Brandan, 
Loeboek Pakam, Bangoen Poerba, Arnhemia, 
Tëbing Tinggi, Pëmatang Siantar, Tandjoeng 
Balei (Asahan) en Labocan Deli met de haven
plaatsen Bëlawan en Taloek Niboeng (Asahan) 
zijn verbonden. Ook zal eerlang de verbinding 
van het Atjèh-stoomtramnet met het net van de 
D. S.-Mij. te Bësitang tot stand zijn gekomen; 
van deze plaats tot de havenplaats Pangkalan 
Soesoeh wordt in verband met het verschil in 
spoorwijdte een baan gelegd met drie rails, 
waarvan dan beide diensten gebruik zullen 
maken.

Voorts bestaat er een voor het grootste ge
deelte verharde transporlweg van Pangkalan 
Brandan [welke plaats om de Arocbaai heen 
door een gedeeltelijk reeds voltooiden, voor het 
overig gedeelte in aanleg zijnden weg, over ceni- 
gen tijd verbonden zal zijn met Koeala Simpang 
(Atjch)] over Tandjoeng Poera, Bindjei, Médan, 
Loeboek Pakam, Tëbing Tinggi, Labocan Roekoe 
naar Tandjoeng Balei (Asahan), de zoogenaamde 
asweg. Verschillende aan dien weg gelegen 
plaatsen zijn verbonden met meer of minder be
langrijke havenplaatsen (zoo bv. Médan met 
Bëlawan via Labocan Dell) en elk der plaatsen, 
Médan, L. Pakam en Tëb/. Tinggi met de Karo-

keer eischen dezo wegen groot e ge kiel ij ko offers 
van de landschapskassen on de landbouwonder
nemingen. Teneinde tot oen snellere afwerking 
van het nog verre van aan matige eischen beant
woordend wegennet te geraken, zijn de hoofd
wegen van het cultuurgebied ingedoeld in twee 
groepen, waarvan do eerste door het cultuurge
bied geheel voor eigen rekening zal worden aan
gelegd, verbeterd en onderhouden, terwijl het 
Gouvt. op zich heeft genomen voor aanleg of 
verbetering van do wegen dor tweede groep een 
telkenjaro in verband met den toestand van 
’s lande middelen te bepalen en zoo mogclijk op 
(doch ook niet hooger dan) / 500.000 ’s jaars te 
stellen bedrag op de Ind. begroeting te brengen, 
waarvan evenwel in geen geval meer zal worden 
beschikbaar gesteld dan hetgeen door den cul
tuurraad uit eigen fondsen voor den aanleg of 
verbetering der ten laste van zijn gebied komende 
wegen zal worden bestoed ; voor 1917 was do tege
moetkoming gesteld op / L50.000. Ook zullen de 
onderhoudskosten van deze tweede

!

:
i

I
groep van

wegen door het Gouvt. worden gedragen. De 
zorg voor het onderhoud der wegen, voor zoover 
die niet tot de hoofd wegen gerekend kunnen 
worden, wordt binnen liet cultuurgebied ge
dragen eensdeels door den localen raad van dat 
gebied en anderdeels door do landschapskassen,

i i
;
:
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concessio zijn uitgegeven. De tot het eerstbe
doelde deel behoorende en in handen van de 
groot-cultuur zijnde gronden worden, waf Deli 
betreft, bijna uitsluitend en, voor zoover Lang- 
kat aangaat, voor het belangrijkste deel dienst
baar gemaakt aan de tabakscultuur, terwijl op 
de overige met landbouw-contracten uitgegeven 
gronden rubber, koffie, thee, klappers, cassave, 
oliepalmen en gambir verbouwd worden. De 
uïtvoer van tabak, geteeld op ruim 90 onder
nemingen, bedroeg in 1916 ruim IS raillioen 
K.G., een recordwaardc vertegenwoordigende 
van 63 tot 64 milliocn gulden. Koffie wordt nog 
aangetroffen in Sërdang, Batoe Bahra on Asahan,

‘alhoewel vele aanplantingen reeds hebben moe
ten plaats maken voor rubber (koffie-uitvoer in 
1916 33/, millioen K.G.). Thee gedijt 
in Simëloengoen (14 ondernemingen reeds ge
opend, uitv. in 1916 ruim \xf2 mill. K.G.), terwijl 
gambir (uitv. in 1916 bijna 2l/z mill. K.G.) en 
oliepalmen (ult°. 1916 verbouwd op 3 onder
nemingen, nog slechts gedeeltelijk in productie) 
in de afdeeling Asahan zijn aangeplant; uitge
strekte klapper aanplanting en (het aantal onder
nemingen op concessiegronden bedraagt .22), 
worden aangetroffen in de kuststreken van Sër
dang, Deli, Batoe Bahra en Asahan (copra- 
uitvoer in 1913 ruim 5 mill. K.G. en in 1916 
wegens tijdsomstandigheden slechts 41/3 mill.
K.G.); cassave-cultuur wordt op één onder
neming in Padang (Deli) gedreven.

Is in Deli en Langkat de tabak het voornaamste 
gewas, dat door de groot-cultuur wordt verbouwd 
(daarin belegd uit®. 1916 een kapitaal van 
mill. gulden), op de in concessie uitgegeven 
gronden van de overige landschappen is de 
rubber (hoofdzakelijk hevea brasiliensis) als het 
hoofdgewas to beschouwen, van welke in deze 
streken nog betrekkelijk jonge cultuur de op
brengst door het telkenjare bij duizendtallen 
tapbaar worden der achtereenvolgens aan geplante 
hoornen voortdurend stijgende is (in 1916 uit
voer 1472 mill. K.G. met een geschatte uitvoer
waarde van bijna 44 mill. gulden en op ult°. 
van dat jaar in koffie- en rubberondorn. belegd 
kapitaal ruim 146 mill. gulden, waarvan meer dan 
de helft Nederl.; op hetzelfde tijdstip waron ruim 
105.000 II.A. uitsluitend met hevea beplant).
Teneinde in do toekomst het werken met con
tractkoelies op de landbouwonderncmin.gen over
bodig to maken en zoo mogelijk geheel af te- 
schaffcn, wordon er sedert eenige jaren op enkele 
ondernemingen, proeven genomen met het zich 
doen vestigen van huisgezinnen op de uitgegeven 
gronden, waartoe complexen grond door de 
concessionarissen worden beschikbaar gesteld 
(Kolonisatie).

Buiten do in concessie afgestane gronden is 
do landbouw hoofdzakelijk in handen van'den 
inheemschon inlander, die op droge velden 
behalve rijst, maïs cn verschillende andere ge- j
wassen (o. a. in Langkat peper) teelt. De rijst-- V ' 
bouw wordt in hoofdzaak op droge velden ge-.

(c.q. met gebruikmaking van hecrendicnstplich- 
tingen), alsmede voor enkele bijna geheel ton nutte 

de cultuurondernemingon aangelegde wegen 
door deze alleen, terwijl buiten dat gebied do 
landschapskasscn (p.q. ook met gebruikmaking 
van heerendienstplichtingen) in het gehcclo 
onderhoud der bestaande wegen voorzien.

Voor het bedrijfsverkcor op de landbouwonder
nemingen zijn deze allerwcge met onverharde, 
meerendcels op de verharde wegen aansluitende, 
karrewegen doorsneden, terwijl hier en daar 
door trekossen of mechanische beweegkracht 
voortbewogen decauville-spoor wordt aange
troffen.

In de afdeeling Bëngkalis zijn de bestaande 
wegen nog van zeer jongen datum en wat de 
hoofdverbindingen betreft, met Gouvts. hulp 
nog eerst in aanleg, hetgeen een gevolg is van 
de vele waterwegen en de afgelegen ligging, waar
door in die afdeeling met haar gering verkeer 
tot nu toe het gemis van goede transportwegen 
niet zoo gevoeld werd; de oudsto transportweg 
is die tussclien Pakan Baroenen Taratak Boe- 
loeh, welke als veTbftïdihg üusschen de Siak- 
en Kamparrivieren, vooral in den laatsten tijd 
van veel belang is geworden; deze weg wordt 
in N. richting voortgezet van laatstgenoemde 
plaats naar Bangkinang (Bovon Kampar) en 
in W. richting via Goenoeng Sahilan en Moeara 
Lemboe (Kampar Kiri) naar Talock (Kwantan- 
districten, ros. Riouw en O.), van waar aanslui
ting verkregen wordt met den in aanleg zijnden 
transportweg in de Batang Ilaridistricten naar 
Sidjoendjocng (Pad. Bovenl.). In de onder- 
afdeelingen Rokan en Kampar Kiri worden alleen 
nog slechts meer of minder verbreede voetpaden 
aan getroffen, die hier en daar voor licht karren- 
transporl geschikt zijn en aan de geringe be
hoefte van het verkeer voorloopig nog voldoen.

Langs de banen der Deli-spoorweg Mij. be
vinden zich telegraaflijnen en op al hare stations 
beslaat gelegenheid tot telegrafeeren naar de 
plaatsen, die in haar net zijn opgenomen.

Middels de Gis. telegraaflijnen is het gewest 
verbonden rechtstreeks mot Kocta Radja(Atjèh) 
en via Tapanoeli en Padang met Batavia en 
middels de kabel van de Telegraph compang li- 
mited (The Eastern Extension enz.), die te Mó- 
dan in hot Gts. P. en T. gebouw haar eigen 
kantoren heeft, met Ponang.

Over het geheclc cultuurgebied, alsmede in do 
afdeeling Simëloengoen cn de Karolanden be
slaat een telefoonnet (concessie Deli Spoorweg 
Maatschappij).

L a n d I) o u w, cultures. Ten opzichto 
van den landbouw is dit gewest in twee scherp 
van elkander to onderscheiden stukken to ver- 
dcelen, nl. het zg. cultuurgebied, waar de grond 
zich voor een belangrijk deel (wat Deli cn Sër
dang betreft, zelfs het grootste deel), in handen 
bevindt van Europeanen, die daarop krachtens 
met do zelfbesturen gesloten en door hot* hoofd 
van Gow. Best. goedgekeurde contracten voor 
een zekeren tijdsduur gebruiksrechten uitoefenen 
en dat — met uitzondering van de afdeeling 
Sim. en de Karolanden — hot gehcclo Noor
delijke gedeelte van het gouvernement tot in 
hot Z. de grens van de afdeeling Bëngkalis om
vat, en hef overig gedeelte, waar echter ook reeds 
enkelo terreinen— van de onderafdecling Simë- 
locngoen zelfs con zeer belangrijk deel — in

'• • ,/'V , .... , ,

van

goedzeer

467,

i

dreven, doch voorziet nauwolijks in do behoeften^ \ v' 
der landbouwers zelven, zoodat er jaarlijks bc-: r.y .. •.
langrijko hoeveelheden rijst worden ingevoerd ,. ■*
(126.764.175 K.G. in 1916 buiten don invoer -' .1 1 !;\ 
to Bëngkalis). Hier en daar worden reeds grooto ‘' '
uitgestrekthcden%bo  vloeide rijstvelden (sawahs).-'- 
aangetroffon, waaraan onafgebroken uitbreiding 
wordt gegoven (in de afdcolingen Simëloongoen

■ <<_ 
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.t belangrijke vischmarkton worden gehouden (La- 

boean Deli, Simpang Tigu-, Tandjocng Balei). 
In Ban ka en Kooboo' (aldecling Bëngkalis) en 

do monding der Panai-rivier zijn nedorzet-

en de Karolanden (door Tobancezen) en Asa- 
han on in de ondcrafdecling Rokan, afdceling 
Bëngkalis).

De afgcplantc tabaksvelden worden voor het 
grootste gcdeclto gedurende écn oogstjaar ter 
beschikking gesteld van de opgezetenen ter be
planting met rijst (in het contract aan den con
cessionaris opgelegde verplichting).

Nog verdient vermelding de bijna uitsluitend 
door de inheemsche bevolking, ook in het 
zg. cultuurgebied, gedreven ramboeng-, of caout- 
chouccultuur (ficus elastica), die door het ge- 
heele gewest, tot in de Rokanstreken toe, in 
grootcro of kleinere aanplantingen wordt aan- 
getroffen (uitvoer in 101G 643.788 K.G. plantage-, 
en 23.028 K.G. boschproduct). In de Batoe 
Bahra’schc landschapjes vooral is de overigens 
overal (d.w.z. beneden 600 M. hoogte) voor
komende cultuur van klappcrboomen door de 
inheemsche bevolking van belang (uitvoer copra 
zie boven, do uitvoer van klapperolie is in de 
laatste jaren aanzienlijk vermeerderd), terwijl de 
sagopalm in liet moerassig kustgedeelte der afdn. 
Bëngkalis en Asahan en op enkele der tot eerst
genoemde afdceling behoorende eilanden be
langrijke inkomsten afwerpt. Van groenten- en 
vruchtenteelt maakt de inheemsche bevolking 
weinig werk, doch des te meer de Chinees, die 
daarmede over het algemeen een goed loon 
verdient. Teneinde de beschikking over de daar
voor benoodigde gronden op wettigen grondslag 
te regelen, zijn bij Bijblad 7824 voorschriften om
trent het verleenen van ooncessiën voor de uit
oefening van den kleinen landbouw en voor den 
afstand in huur van^gronden voor het tuin
bouwbedrijf gegeven/^

•Y(r"In de moerassige kuststreken, vooral van Siak, 
Koealoe, Panai, Bila, AsahanT_JpcIi en Langkat>_ 
worden uitgestrekte nipah-bosscliên aahgetrof- 
fen, die gedeeltelijk zichzelf voortplanten en uit
breiden en anderdeels aan geplant zijn. Met het 
inzamelen der bladeren en het daarmede ver
vaardigen van atap voor dakbedekking, welke 
bij milliocncn noodig zijn voor de tabaksonder
nemingen (o. a. voor droogschuren) en met het 
transport van dat artikel over zee naar de 
havenplaatsen en van daar in kleine vaartuigen 
langs de rivieren of op karren, wordt veel geld 
verdiend. In het jaar 1916 is te Sibolangit 
(Deli-doesoen) een afdceling van ’s Lahds plan
tentuin _£e Buitenzorg gevestigd efi werd een 
lahdbouwleëraar voor dit gewest aangesteld.

De plantersvereeniging, waarvan het planters- 
comité het uit haar midden gekozen vertegen
woordigend lichaam is, beeft ten doel de bevorde
ring van landbouw en nijverheid, in het bijzonder 
van de tabakscultuur, terwijl de belangen der 
rubbercultuur worden behartigd door de A. 
V.R.O.S. (Algemeene verceniging rubberplanters 
Oostkust van Sumatra).

Het door do plantersvereeniging op 1 Juli 1906 
opgerichte Deli-proefstation, hetwelk in 1913 
flink nieuw gebouw betrokken heeft, bestudeert 
de tabaks- en andere cultures in haren geheelcn 
omvang. Door do A.V.R.O.S. is in 1916 tot het 
in het leven roepen van een eigen proefstation 
besloten.

V i s s c h o r ij. Langs de geheelo kust en 
aan de mondingen der rivieren wordt gevischt 
voor het plaatselijk gebruik en den verkoop op 
naburige hoofd plaatsen, op sommige waarvan

•• \ ;! aan
tingen van Chinccschc visschers, die het bedrijf 
in het groot uitoefenen en hun vangst inzouten 
en drogen voor den uitvoer grootendcels naar 
Singapore en Pinang; de Maleier vischt ook, 
dóch wordt verdrongen door don Chinees. Te 
Bagan Si api api (zie aldaar) aan dc monding 
der Rokan-rivier woont een belangrijke Chi- 
neesche bevolking, die uitsluitend van de vissohe- 
rij leeft; de producten, waartoe ook te rekenen 
de trasi en gedroogde garnalen, worden bij grooto 
hoeveelheden en jaarlijks voor tonnen gouds 
aan waarde naar de Straits en naar Java uit-

H
j!

gevoerd (uitvoer in 1916 uit genoemde plaats 
gezouten of gedroogde visch ruim 19 mi 11. K.G., 
waarvan do helft naar Java, gedroogde garnalen 
l2/5 mill. K.G., idem garnalenschillen 3yj0 K.G. 
hoofdzakelijk naar Singapore en trasi S2/0 mill. 
K.G. hoofdzakelijk naar Java). De vangst van 
grootere vischsoorten is echter in den laatsten 
tijd sterk minderende. Ook is de weleer zoo 
vermaarde trocboekvisscherij in de vaarwaters 
tusschen de tot dc afdceling Bëngkalis behoo
rende eilanden belangrijk afgenomen.

Veeteelt. In het cultuurgebied legt do 
bevolking zich weinig op veeteelt toe, hetgeen 
gedeeltelijk moet worden toegeschreven aan 
den last, die de bewaking oplevcrt om te voor
komen, dat het vee de in concessie uitgegeven 
gronden betreedt om er tc weiden. In de land- 
schappen Asahan en Kota Pinang, alsmede in 
de onderafdeeling Rokan is de veestapel groot er, 
terwijl in de Bataklanden en vooral op do 
Karo-hoogvlaktc de veeteelt een zeer belangrijke 
en Toenemende-bron van inkomsten oplevert; 
in laatstbedoeld gedeelte van het gewest zijn in 
de latere jaren op kosten van de landschaps- 
kassen proeven genomen tot verbetering van 
den runderstapel door kruising met Bengaalscho 
stieren en van den paardenstapel door het 
stationneeren van een 30-tal Sandelhouthengsten. 
Die proeven mogen geslaagd hccten en beloven 
vóel voor de toekomst; ter verbetering van het 
varkensras in die streken zijn door invoer van 
Europeesche Yorkshire-beren ook pogingen in dio 
richting aangewend, doch daarvan zijn de uit
komsten wegens het tegelijkertijd inslecpen van 
Eur. varkensziekten (longenpest) gering. Zoowel 
in de afdceling Bëngkalis als in het cultuurgebied 
wordt dc varkensteelt op belangrijke schaal 
door Ohincezen gedreven, hetgeen gewoonlijk 
gepaard gaat met het kweeken van groenten. 
Het slachtvee wordt, sedert het gewest met het 
oog op inslecpen van besmettelijke veeziekten 
voor allen invoer van vee uit andere streken 
dan Ncd.-Indië gesloten is, van Java, Baii en 
Madoera aangevoerd (in 1916 283 buffels, 996 
runderen en 395 varkens); ook worden niet on
belangrijke hoeveelheden slachtvee uit naburige 
gewesten (Tapanocli, Sum. W.kust en Atjèh) 
aangevoerd. Nabij Poelau Brajan (Deli) is in 
1917 met landschapsgclden een fokkerij met 
Britsch Indisch vee (ruim 100 stuks) opgericht 
onder deskundig Eur. toezicht, waarvoor het 
zelfbestuur 200 H.A. grond beschikbaar heeft 
gesteld.

Nijverheid.

ij
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I.De inlandsehe nijverheid 

beteekent niet veel; als ambachtsman legt do
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producten naar Europa hoo langer hoe mociolijker 
en eindelijk geheel ónmogelijk gemaakt is, werd ry r>
te Médan opgericht eeno „Vereeniging voor den 
productenhandel”, die een locale markt te 
Mcdan voor het rubberproduct heeft in het 
leven geroepen. In dc nabijheid van Médan is/ 
te Poelau Brajan door den bouw van geheel ‘ - ' "
nieuwe werkplaatsen met bijbehoorende perso- 
ncelswoningcn van de Dclispoorweg-maatschappij 
een kleine nijverheidsstad in wording.

Scheepvaart. Dc Sumafcrakust is aan-'- 
de Oostzijde voldoende bebakend en van lichten ; 
voorzien; de voornaamste havens zijn: Bela-v / 
wan. Pangkalan Brandan, Pangkalan Soesodi,""""
Tandjoeng ~Balci (Taloek Niboeng), Laboean Bi- 
lik, Tandjoeng Poera, Tandjoeng Bringin, Tan- 
djoeng_Tïram, Bandar' Chalipah, Kocaloc, Bëng- 
kalis, Bagan Si api api, Siak, Sëlat Pandjang,
Pakan Baroe_en Poelau Moeda.
^Dc'kustvaart is mede van grooten omvang.

Worden do belangrijkste havenplaatsen door de 
stoomschepen der Kon. Paket vaart mij. aange
daan, tusschen Bëlawan, Tandjoeng Balei 
(Taloek Niboeng), Laboean Bilik, Bagan Si api api,
Bëngkalis, Siak, Pakan Baroe, Sëlat Pandjang,
Poelau Pinang en Singapore varen ook stoom
schepen onder vreemde vlag (Duitschc, Ëngel- 
sche en Japansche)cn van Chincesche reederijen*; 
in het belang der immigratie van Chineesche 
werkkrachten varen ook door het planterscomité 
ingchuurdc booten van en naar Swatow.

Belastingen. Dezelfde belastingen, waar
aan in overig Indië de Europeanen onderworpen 
zijn, worden ook in dit gewest geheven. Omtrent 
de gerezen vraag of over de van de Zelfbesturen 
in concessie verkregen gronden verpondings- 
belasting betaald moet worden, is nog geen be
slissing genomen.

Wat dc belastingen voor de inlanders en d.g. 
aangaat, wordt onderscheid gemaakt, wat de 
bestemming der opgebrachte gelden betreft, tus
schen de onderhoorigen der zelfbesturen en de 
Gouvernementsonderdanen; beide categorieën 
van personen zijn echter onderworpen aan eene 
belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten, 
voor zoover het de eerstbedoelde categorie be
treft krachtens verordeningen van de zelfbe
sturen, dio overigens geheel overeenstemmen 
met die van het Gouvernement.

Voor de opbrengst van de voornaamste be
lastingen wordt verwezen naar financiën, blz. 150.

Literatuur: Zie dc artikelen: Arocbaai, Asahan,
Bagan Si api api, Bataklanden, Bëngkalis, Dcli,
Médan, Pangkalan Brandan, Siak enz., zoo
mede: J. A. van Rijn van Alkemade, Reis van 
Siak naar Poelau Lawan, T. v.h. Aard. Gen.
2c scr. III, bl. 10U, idem: Bezoek aan de Aroe- 
bani, T. v. t. 1. en v.~lSS9 5e sër. dl. 4; J. Gram- 
berg, De oostkust van Sumatra, Tnd. Gids 1 SS 1;

TE. B. Kielstra, De uitbreiding van het Ncderl.-' 
gezag, Gids 1 SST; dc Waal, Onze Indische finan
ciën, dl. VI blz. 27(5 vv.; Dr. P. A. Tiele, Do 
Europeeërs in den Malcischeh Archipel, T. 
f. 1. en v. 4c en 5e serie; P. A. Tiele oh Heeres:
Bouwstoffen voor dc geschiedenis der Ncdex*- 
landers in den Maleischon Archipel^^E. Netscher,
De Nederlanders in Djohor en Siak (iuö2-—1SG5),
Verh. v. h. Bat. Gen. XXXV, 1S70; idem, Aan-

inheemsehe Maleier het over ’t algemeen af 
tegen den Chinees, in wiens handen ook do klein
handel zich in het cultuurgebied voor liet groot
ste gedeelte bevindt; zelfs hetgeen dc Maleier 
voor zijn eenvoudigo huishouding behoeft, zooals 
potten en pannen, matten, kleeren enz., koopt 
hij in den regel bij den Chinees of Klingalees. 
Voor zoover hij niet van den landbouw en van 
de hiervoren vermelde bedrijven leeft, komt hij 
in streken met groot vertier ge makkelijk aan 
den kost als bediende, koelie, helper bij verschil
lende bedrijven, koetsier of karrevoerder; bij 
uitzondering is hij werkzaam als daglooner op 
een landbouwondei'neming. Ook het goud- en 
zilversmeden en hot ivoor-, hoorn- en houtsnij
den, waarop zich vroeger vele Maleiers toelegden, 
is bijna geheel in handen van Chincczen, Klin- 
galeezen en Minangkabau’sche Maleiers of Man- 
dailingers. De eenige kunstnijverheid, die nog 
genoemd kan worden, is het weven van zijden 
sarongs, hiervan wordt vooral in de ondcrafdee- 
ling Batoe Bahra werk gemaakt; deze sarongs, 
welke gewoonlijk met goud- of zilverdraad zijn 
doorweven en soms zeer fraai van patroon zijn 
en een schoone weerschijn — siang malam ge
noemd — vertoonen, vinden ook buiten Sumatra 
aftrek en worden duur betaald.

In dc streken, door Bataks bewoond, wordt 
voor het grootste gedeelte in de klceding voor
zien door eigen nijverheid (blauwweverijen on 
ververijen, de katoen wordt ingevoerd); bij hen 
wordt ook veel werk gemaakt van vlechtwerk 
(matten, manden, enz.) en van do grof- en cdel- 
smederij (ook wapensmeden). In de ge makkelijk 
te water te bereiken streken van de afdcoling 
Bëngkalis en van de daartoe behoorende eilanden 
zijn de goede houtsoorten oplcvcrcnde hoornen 
door de tientallen Chincesche houtkapperijen, 
plankenzagerijen en houfskoolbrandorijen — 
met den verzamelnaam panglong (zie op dat 
woord) aangeduid — reeds gerooid en uitge
voerd; balken, planken, brandhout, alsmede ter 
plaatse gebrande houtskool wordt jaarlijks in 
belangrijke hoeveelheden naar Singapore uit- 
gevoord, waar de taukch’s (Chincesche geld
schieters) veelal verblijfhouden, die daarmede 
veel geld verdienen.

In dit gewest worden ook twee houtkapperijen 
met Kur. kapitaal gedreven (Soengci Raja._en 
Lau Boentoe), terwijl in het jaar 1916 nog 29 
concessies tot dat doel met een gezamenlijke 
oppervlakte van 90.106 H.A. (in Siak alleen 
77.000 H.A.) werden uitgegeven.

M ij n Ij o u w. Ten opzichte van den mijn
bouw wordt naar het artikel PETROLEUM 
verwezen; hier en daar wordt bruinkool uunge- 
troffen (Langkat en Rokan), terwijl sporen van 
tin en goud, op verschillende plaatsen gevonden, 
op de aanwezigheid van die metalen wijzen, 
onderscheidenlijk in Siak en Pëlalawan en in 
het Langkatscho bergland.

H a n <1 e I. Op de hoofd plaatsen en in hot bij
zonder fe Médan, worden alle handels-, gold-en 
nijverheidsinstellingon (ook agentschappen van 
Stoomvaart maat schappijen) en verkoopplaatsen 
van allerlei waren alsmede technische werk
plaatsen aangetroffen, die gewoonlijk in Euro- 
peesche steden bestaan en waarvan het meeren- 
deel zich in handen van Europeanen bevindt. 
Als gevolg van den wereldoorlog, dio in 1914 
ontbrand is en waardoor liet verschepen der
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*) Tengevolge van den oorlog is de vaart 
onder Duitseho vlag t ijdel ijk opgehoven.
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Ü OPHIR. Onderafdccling van do afdeeling Loe- 
boek Sikaping (zie aldaar) residentie Sum. West
kust, met de hoofd plaats Taloc, standplaats van 

Controleur b/h B.B. De ondcrafdeeling grenst

teekeningen omtrent Midden-Sumatra, Verh. 
v. h. Bat. Gen. 1S82 dl. XLII; J. T. Cromer, 
De toekomst van Deli (1SS1); P. A. L. E. van 
Dijk, Rapport betreffende de Si Baloengoenschc 

.. landschappen enz. 1893 T. v. t. 1. en v. 1894 
dl. 37; J. A. Kroesen, Nota omtrent de Batak- 
-ianden, T. v. h.'Bat'. Gen.'XLL1S99; Medcdee- 

yf iingen betreffende 6 Karo-Iandschappen, Bijdr. 
K. t. 1. en v. 7e ser. dl. LXIII afl. 3 en 4; J. 
H. Ncumann, Schets der afd. Laboean Batoc 
T. v. t, 1. en v. 1SS1 dl. XXVI; idem, Het Pane- 
en Bilastroomgebicd, idem idem 1885; C. A. 
Kroesen, Geschiedenis van Asahan T. v. t. 1. 

^cn v., 1SS6 dl. 31; H. A. Hij mans van Anrooij. 
Nota omtrent het rijk van Siak.T. v.~t. L 

^ISSö dl. 30'; C. J. Westenberg, Batakscbe rijkjes 
Dolok en Poerba, T. v. h. Aardr. Gen. dl. XXII 
2e ser. no. 4 1905; De Koloniale verslagen; Kro
niek 1916en 1917 v. h. Oostk. v. Sum.-instituuten 

•.verslag 1916 v. d. Handels vereeniging te Mcdan. 
OPAK (KALI), na do Kali Progo de grootste 

rivier van de residentie Djokjakarta. Haar 
stroomgebied omvat het nitgestrektsto doel de
zer residentie, en wel hot O. van de hellingen 
van don Mërapi en de vlakte aan den voet en 
het N.W. van het Zuidergebergte. Onder de 
beken, die in Djokjakarta van den Mërapi af
vloeien, draagt de Oostelijkste, nabij de grens 
van Soerakarta (dat tot het stroomgebied van 
de K. Solo behoort) den naam Opak. In do 
vlakte gekomen, vloeit zij langs den voet van 
het Zuidergegebergte en neemt daaruit de K. 
Oja op, die in do residentie Soerakarta ont
springt en een uirgestrokt stroomgebied bezit, 
geheel in dat gebergte gelegen. Onder do Më
rapi-beken, die in de Opak stroomen, zijn de 
bekendste de Kali Tjodé, die door en do Kali 
Winongo, die Westelijk langs de hoofdplaats 
stroomt. De laatste vloeit eerst vlak bij den 
mond der Opak in deze. Do Opak heeft op vele 
plaatsen cene breede, maar ondiepe zand bedding 
on staat bekend om zijn geweldige bandjirs. Do 
hoofdstroom en eenigo andere der Mërapi-beken 
ontspringen uit do djoerangs, do breede, vlak 
bij den top van dien berg beginnende kloven, 
die dikwijls veel zand afvoeren, waardoor zich, 
evenals bij don Sëméroe en don Këloet, zand- 
stroomen hebben gevormd. Het langste „zand- 
meer” van den Mërapi werd in Junghuhn’s tijd 
gevormd door de K. Woro, die naast do Opak 
ontspringt.

OPDAI. Naam op de Aroe-eilanden voor een 
Rotspelikaan, Sula fiber.

OPENBARE LAGERE SCHOLEN. Zie ON
DERWIJS.

OPHIR. Nog niet geheel uitgedoofde, maar 
toch weinig werkzame vulkaan, ten W. van Loe- 
boek Sikaping en ten Z. van Taloe, onderafd. Op- 
hir, gewest Siimatra’s Westkust, die in een groot 
deel der Bovenlanden zichtbaar is en van uit zee 
door zijn slanken vorm bijzonder opvalt. In vroe
ger eeuwen werd verteld, dat Salomo van dezen 
berg het goud voor zijn tempelbouw had gehaald 
(van daar de naam Ophir; zie I Koningen IX: 28) 
De hoogste top, de Talamau, 2912 M.,‘verheft’ 
zich op den breed-afgestompten top van den Pa
sa man, 2190 M.j een derde top is de Nilam. Men 
kan wel aannemen, dat de eerste de jongste kegel 
is, die op het oudere Pasa man-massief is ontstaan, 
doch een detailonderzoek heeft nog niet plaats 
gehad,

:
i een

in het N. aan Tapanoeli. Het ressort wordt ge
heel beheerscht door den vulkaan, waarnaar het 
genoemd is (zie OPHIR). De voornaamste rivier 
is de Pasaman (zie aldaar). In het kustland doet 
zij een moerassige landstreek ontstaan, Ra wang 
Pak Pagoen en Bantjah Maligi, alwaar echter 
langs haar oevers plaats is voor eenige nederzet
tingen, in tegenstelling met het moerasland aan 
den benedenloop der Masang (zie aldaar). Aan 
liaar monding ligt het groote visschersdorp Sasak, 
de haven voor Taloe en Loeboek Sikaping, welker 
reede echter onbeschermd ligt voor den ge vrees
den Westerstorm. Van Sasak loopt een goedo 
transport weg door Pasaman langs Simpang Am- 
pat, waar de weg naar Aicr Bangis af buigt (S. A. 
ligt bijna 20 KM. van Sasak), en Soek ö Mananti 
(pasanggrahan, bijna 5 K.M. verder) naar Taloe 
(ruim 33 K.M. van Sasak). Deze weg klimt van 
het zeestrand langzaam op tegen den Noordelij
ken voet van den Ophir, en dan tegen den Z.hjken 
rand der komvormige inzinking waarin Taloe 
ligt, en kruipt in N.lijke richting langs den W.- 
rand ervan weer naar boven, om zoodoende via 
Tjoebadak (bijna 16 K.M.) naar den bergrug te 
stijgen, die overschreden moet worden om Panti 
aan den grooten weg naar Loeboek Sikaping (zie 
aldaar) te bereiken. Deze weg is lang van Taloe 
naar Panti: 30x/2 K.M., van daar naar L.S.: ruim 
29x/2 K.M., totaal dus ongeveer 60 K.M., en 
daarom wordt reeds jaren naar een kortere ver
binding gezocht tusschen L. Sikaping en Taloe; 
dit is nog van meer urgentie geworden door do 
opening (1911—1912) van een thee-onderneming 
(erfpachtsperccel Tanang Taloc), welke tusschen 
de beide genoemde plaatsen ligt; van Taloe tot 
die onderneming is reeds een weg aangelegd, van 
daar naar L. Sikaping is het terrein zóó geacci
denteerd, dat de aanleg van een goeden weg groo
te bezwaren heeft.
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De ondcrafdeeling, ofschoon in verschillende 
streken zeer vruchtbaar, lijdt onder de afgelegen 
ligging. Het is te hopen, dat de voorloopig goedo 
resultaten der theecultuur zullen voortduren.

Hoewel de bevolking grootcndoels zuiver Mi- 
nangkabausch is, zijn in hot N.lijk gedeelte Mau- 
dailingers gevestigd en zijn o.a. Tjoebadak en 
Simpang Tonang geheel Mandailingsch. Z;j telde 
ult.° 1915 ongeveer 152.000 zielen, waarvan -{- 
320 Europeanen en ^ 650 Vreemde Ooster
lingen.

Na de reorganisatie van het inlandse!) districts- 
bestuur in het gewest (Ind. Stb. 1915 no. 356) 
bevat do ondcrafdeeling een district, t w. Tala
mau. In 1913 was zij verdeeld in twee distric
ten: Taloe en Tjoebadak. Tevoren was zij in
gedeeld in de larassen Tjoebadak, Taloe, Pasa
man, Tinggara, Simpang Tonang, Kinali ,Kanai- 
kan en Sinoeroet, welker gelijknamige hoofd - 
nagri’s do voornaamste plaatsen in dit ressort 
zijn.
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Literatuur. H. T. Damsté, T. B. B. 1900,/ 
OPHUYSEN (CHARLES ADRIAAN V^AN). 

Geb. den 31en December 1856 te Solok (Suma- 
tra’s Westkust), waar zijn vader, do als resident 
van Palombang gepensionneorde, zeer verdienste
lijke bestuursambtenaar J. A. W. v. Ophuyson 
assistont-residont was. Na een gymnasium

.
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afgoloopen to hebben, werd hij geheel tegen zijn 
zin ingeschreven als militair medisch student, 
welke richting hij weldra verliet, om terug to 
keeren naar Sumatra, waar hij op hot bestuurs
bureau van zijnen vader zich met cono aan
stelling als klerk moest vergenoegen. Toch word 
zijne cnorgio niet gedoofd; hij bekwaamde zich 
voor examens, die hem eene plaatsing bij het 
inlandse]] onderwijs deden verwerven. In de 
Bataklandcn geplaatst, bestudeerde hij taal en 
zeden der Batakscho (voornamelijk Mandai- 
lingscho) bevolking, en publiceerde daarover 
enkele studiën. Naar Sumatra’s Westkust 
overgeplaatst, wijdde hij zich aan de studie van 
de Minangkabausche taal en adat. Ook aan de 
instrumentatie van het inlandsch onderwijs 
gaf hij al zijne belangstelling; hij bewerkte 
eenige leesboekjes, die nog steeds in algemeen 
gebruik zijn. Tijdens een verlof 'in Nederland 
volgde hij colleges in Sanskrit en Arabisch en 
schreef een artikel aangaande inlandsche rechts
bronnen, dat zijne reputatie als uitstekend ken
ner van Maleische taal en adat voor goed vestig-

bl. 87—108, waar eene lijst der geschiften 
Prof. Ch. A. v. Ophuysen is af gedrukt.

OPIUM is do Latijnscho aan het Griokscho 
opion ontleondc naam van hot voor de consump
tie beworkto sap van do onrijpo zaaddoozon van 
don papaver of slaapbol (Papaver somnijerum), 
weïlto naam in hot Arabisch in ajioen on in hot 
Chinecsch in apian is overgegaan; in het Maloisch 
en Javaansch is zij vorbastord tot apioen en 
wordt gebruikt om het opium in ruwen staat aan 
te duiden. Gezuiverd, bereid en gomongd tot hot 
geschikt is om gcschovon (gerookt) to worden, 
heet hot tjandoe. Hot laatste, gedrenkt in gopre- 
paroerdo awar-awar (bladeren van de JFicus- 
septica), heet tiké, waarovor later. In Midden - en 
Oost-Java wordt opium, geschikt om geschoven 
te worden, ook wel rnadat genoemd.

Sedert overoude tijdon wordt de papaverplant 
in tuinon gokweokt. (Ilias VIII, 305). Haar wil
den stamvorm kont mon niet meer. Verwilderd 
komt zij, ook in Nederland, vaak voor. Als sier
plant is zij overal bekend. Het opium als genees
middel betrekt mon in hoofdzaak uit Klein-Azië, 
bereid uit de variëteit glabrum, met gekleurde 
bloembladen on rondo vruchten, het komt in 
den handol voor als cono donkere uitwendig ver- 
hardo massa, eonigszins glanzig op de breuk, 
van bitter scherpen smaak on weeïgen reuk, in 
koeken van 300—700 G. die om hot aankleven 
te voorkomon in Rumox-zaadjes verpakt zijn 
dan wel in grootoro broodon, gowikkeld in papa- 
verblaren. In Perzië kweokt mon veelal do varië
teit album, dio steeds witte bloemen draagt en 
eivormigo vruchton hoeft. Evenals bij het Le- 
vantsch opium loopt do qualitoit en het morphi- 
negolialto sterk uitoon on is bovondien, meer 
nog dan hot eerste, doorgaans sterk vervalscht.

In Bengalen wordt in do districton Bihar 
(Patna) on Bonaros (Ghasipore) door hot Britsch- 
Indischo Gouvernement een zeer belangrijke 
papavorcultuur gedrevon. Het product wordt 
in gouvornomentsfabriokon gewonnen en hot 
voor export boslcmdo deel in ruwen staat ver
pakt on vorzondon in kisten inhoudonde 40 bollen 
van 21/,, kati (100 kati = 1 pikoel = 61,7 K.G.), 
die elk door talrijko lagon papaverbloembladon 
zijn omhuld. Dit product is zorgvuldig boroid on 
gelijkmatig van qualitoit on wordt door hot ge- 
noomdo gouvornomont voor ollte bol gegaran
deerd. Het morphino gehalte van het ongedroog- 
de ruwe product is 6Y2 a 7 % tegenover 9 ii 12 % 
van hot Lovantscli opium. Voor bijzonderheden 
wordt vorwozon naar hot nador to uoomon werk 
van Wisolius, naar do Pharmacographia Indica 
I, 75—108 on Watt’s Dictionary of the oconomic 
producls of India, 17—105. De meest uitge- 
broido, hoowol volgons do officioelo borichten 
(welko niet steods goheol betrouwbaar zijn) 
sedort 1906 sterk ingekrompon cultuur, vindt 
men nog stoods in China.

Als gonot middol schijnt hot opium lator in ge
bruik to zijn gekomen dan als gcneosmidel, on 
vermpedolijk naar hot Ooston door Arabioron 
vorsproid to zijn; naarmate do Islam vordordo, 
verbroiddo zich ook hot opium; in China schijnt 
het in do 16do on vooral in do 17do eouw moor 
algomoon in gebruik to zijn gonomon. Opmorking 
vordiont, dat hot opiumgobruik ondor doinhoom- 
sche volkon van don Archipol hot moest vorbroid 
is in do oigenlijko Javaanscho landen, in Banjoe-. 
wangi on op Bali, dus in de streken, waar do

van

de.
Voorts gaf hij eenige Minangkabausche ver

halen uit, waarvan vooral één in W.-Sumatra 
populair werd. Na zijn terugkeor in Ned.-Indië 
werd hij belast met hot maken van eene weten
schappelijke reis in alle Maleische landen tor 
vaststelling der beste spelling, van welko werk
zaamheid do Kitab Logat Melajoe het resultaat 
was. Als Inspectéur van het inlandsch onder
wijs arbeidde hij zooveel hij kon in Maloische 
taal en folklore, op welk gebied hij door ge
schikte inheemsche werkkrachten omvangrijke 
verzamelingen deed aanloggen. In 1903 publi
ceerde hij in het Tijdschrift van het Bat. Gen. 
v. K. en W. een artikel over zijne beschou
wingen aangaande de syntactische waardo van 
eenige Maleische taalvormen, een veel omstreden 
quaestie, waarin hij een zelfstandige meening 
met talent voordroeg. In 1904 werd hij benoemd 
tot hoogleeraar in de Maleische taal- en letter
kunde te Leiden, waar hij optrad met eene 
inaugurcelc rede over hot Maleische volksdicht. 
Als hoogleeraar heeft hij zeer veel tijd en moeite 
besteed aan het onderwijs, dat zijne krachten 
allengs sloopte; ten govolgo daarvan hooft hij 
niet zooveel als hij zelf wonschto on menigeen 
vorwachtte aan wetonschappclijken arbeid go- 
loverd. Van zijno hand verschenen enkclo arti
kelen over Maleischo taal on volkssproken, bo- 
nevons oen BataJcsch tekstboek, en een stol 
Maleischo leermiddelen, als: een leesboek met 
glossarium, en eene uitvoerige, gehcol naar 
zijne zclfstandigo taalbeschouwing bowerkto 
spraakkunst (lc dr. 1910, 2o dr. 1915). Van zijno 
uitgebreide, mot inheemsche helpers bijeenge
brachte folkloristische vorzamolingen heeft hij 
nagenoeg niets kunnen boworkon; voortduronde 
ziekto kwelde hom, totdat don lö^ea Eebr. 1917 
de dood hem aan zijn onderwijs on werk ont
trok. Behalve bovengonoomdo collecties liet 
bij een uitvoerig Mandailingsoh woordenboek 
in handschrift 11a; door eene gunstige beschik
king zijner weduwe zijn al zijn papieren aan do 
ftijksunivorsitcitsbibliotheck afgestaan.

^i°: Loidscho Studentenalmanak 1918, bl. 
~87 292, en -vooral het Levensbericht van

/ Irof. Dr. 0. Snouck Hurgronjo in de Levensbcr. 
üür Ncd. Mü van Letterkundo, 1916—1917,
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;! men zich er aan, clan 

een
onpasselijkheid. Went
wordt do gemoedsstemming verlevendigd, 
gevoel van welbehagen treedt in, do kwelling 
van smart en zorgen wijkt, men heeft het naar 
den zin en aan do toekomst denkt men niet. 
Ook is of acht men zich tijdelijk tot meerdere 
krachtsinspanning in staat. Na het gebruik is elk 
gevoel van moeheid en afmatting geweken. Bij 
to grooto dosis, gepaard met onvoldoende voe
ding, wordt op den duur vorslapping van kracht 
waargonomen, dan is de spierkracht blijkbaar 
verminderd, do geest werkt trager on hieraan 
paart zich een hol gevoel in het hoofd, mot nei
ging tot slapen. Een en ander schijnt hot gevolg 
to zijn van den verlammonden invloed, dien het 
opium uitoefent, waardoor bij veelvuldig gebruik 
het zenuwstelsel sterk wordt aangegrepen. Som
mige personen wenden het opium ook aan om 
de geslachtsdrift aan te wakkeren.

Verschillend wordt geoordeeld over de gevol
gen van een dagelijksch matig gebruik op den 
monsch. Veelal is het opiumgebruik veroordeeld, 
niet op ervaringsgronden, maar op zuiver moreclo 
overwegingen, van een eenzijdig standpunt, dat 
wellicht niet voldoende rekening houdt met het 
verlangen naar narcotische genotmiddelen, dab 
den monsch, niet het minst in de warme landen, 
eigen is. Veel schadelijker dan opium is b.v. 
hasjisj of gandja en welke rampen alcohol kan 
veroorzaken, is ook aan de Nederlanders niet 
onbekend.

Hindooinvloed thans nog hot meest merkbaar is. 
Over het voorkomen als Oostorsch genotmiddel 
raadplogo men
Acosta, Van_ Linschoton. Garcia da Orta,
Werd het opium vroogor meer algemeen gegeten 
(gekauwd), later trad het rooken (schuiven) vooral 
in China meer en meer op don voorgrond. Tot 
vóór de invoering der Opiumrcgio word het nog 
meermalen in Socmbawa in ruwen vorm gekauwd. 
De veronderstelling van Kampfor (16S5) en meer 
anderen, dat op Java hot opium gemengd met 
tabak gerookt zou worden, berust hoogstwaar
schijnlijk op eene oppervlakkige waarneming, 
aangezien do bij de tïkó-bereiding gebezigde 
awar-awar op gekorven tabak gelijkt; thans 
komt zulks in Ned.-Indië, behoudens zeer spora
dische gevallen, niet voor. Voor de geschiedenis 
van het opium zie men verder C. Hartwich: Das 
Opium als Genussmittol, Zürich 189S.

Opium heeft eene zeer gecompliceerde schei
kundige samenstelling; het bevat ongeveer 20, 
meestal kristalhjne alkaloïden (plantenbases), 
waarvan de belangrijkste zijn: morphinc (C17 
H19N03) s.p. 230°, dat het eigenlijk slaapverwek
kend beginsel dezer stof is; codeïne ( = methyl- 
morphine, C18H21N03) s.p. 155°; thebaïne (C19 
H23N03) s.p. 193°, dat zeer giftig (krampverwek- 
kend) is; narcotine (C^H^NO,) s.p. 17G°, dat zijn 
naam ten onrechte draagt, omdat het slechts 
zéér weinig narcotisch is; terwijl van de drie voor
laatste alkaloïden, elk ongeveer 1 % in opium 
voorkomt, woidt van narcotine ongeveer 4 % 
aangetroffen. Do overige alkoloïden als nar- 
ct-ïne, papaverine, laudanine, pseudomorphine 
enz. zijn van weinig belang en tot een maximum 
van slechts 0,1 % aanwezig. Alle alkoloïden ko
men in het opium voor in gebonden staat als 
zouten van zwavelzuur en van meconzuur d.i. 
een aan opium eigen ongiftig zuur der formule 
C7H407s.p. 150° tot eene hoeveelheid van -{-4%. 
De rest van het opium bestaat uit caoutchouc, 
was, plantenslijm, eiwit, asch en water.

Over het medicinaal gebruik van opium kan 
hier niet worden uitgeweid. De meest aangewen
de pharmaceutische vormen van opium zijn 
pulvus opiï (10 % morphine), pulvus Doveri 
(10 % opium), laudanum liquidum Sydenliami 
(10 % opium), zijnde een aromatische opium- 
wijn en chlorodyne. Vermelding verdient, dat bij 
eene onoordeelkundige en snelle beperking van 
het opium als genotmiddel, vaak morphine in 
den vorm van onderhuidsche inspuitingen daar
voor clandestien in do plaats treedt (Sookaboe.- . 
mi, Buitenzorg, Padang), oen euvel, dat tot nog 
tToe'~ZöïTder' ëëïïl"g“resült’aat bestreden is. Ook 
cocaïne, eene andere alkoloïde, wordt hoe langer 
hoe moer als surrogaat aangewend, zooals b.v. 
te CaJcutta, waar het misbruik van die stof 
schrikbarenden omvang moet genomen hebben.

Terwijl het opium, als geneesmiddol door be
voegden toegediend, in volo opzichten heilrijk 
werkt, is hot tegendeel vaak het geval, waar het 
als genotmiddol wordt aangewend, ten einde do 
tijdelijke opwekking to verkrijgen, die het go- 
bruik van opium, in niet te grootc hoeveelheid, 
althans na voortgezet gebruik, gewoonlijk 
schaft. In kleine giften veroorzaakt hot opium 
bij hen, die niet aan het gebruik gewend zijn, 
cenige droogte in mond en keel, vormcerdorde 
dorst, eenige warmte in de streek der maag, 
soms eono zekere opgewektheid, doch meestal

L. Rauwolf (15S3), Barbosa,
o.m.a.
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Onderzoekingen in het krankzinnigengesticht 

te La wang hebben geen verband kunnon vinden 
tusschbh krankzinnigheid dan wel erfolijkc be
lasting en opiummisbruik. De deskundigon nei
gen nu, meer dan vroeger, tot de mcening, dat 
het matig gobruik van opium voor don Aziaat 
weinig schadelijk is. O. a. wordt door J. A. B. 
Wiselius, „De opium in Ned.- en in Britsch-In- 
dië”, ’s Grav. 188G, bl. 2 vlg. do gewone voor
stelling van do nadeeligo gevolgen van het opium
gebruik als hoogst overdreven aan ge merkt. Zij, 
dio zijne meening deelen, wijzen er dan op, dat 
tal van inlanders, vooral koelies, gewoon zijn 
dagelijks een zekere hoovcolhoid opium te ge
bruiken en (och groolc lichaamsinspanning kun
nen verduren (de kolenkoelies to Singapore, dio 
een gemiddelden hoogen ouderdom bereiken 
on bekend zijn als krachtige on ij vorige werk
lieden, gebruiken por dag 10 k 20 maal grooler 
dosis dan een matig Javaansch schuiver), ler- 
wijl do kwalen, waaraan hot overmatig gobruik 
van opium zijne gebruikers zeker blootstelt, bij 
hen niet in beduidende mate voorkomen. Krach
tige voeding schijnt niet zonder invloed te zijn op 
het tegengaan van

i

de schadelijke gevolgen van 
hot opiumgobruik; toch wordt beweerd, dat zelfs 
bij minder goedo voeding het opiumgebruik ge
ringer gevaar oplovert dan wol eons verzekerd 
is on dat menig mensehelijk wrok niet door het 
gebruik van opium in dien toestand geraakt is, 
maar dat zulke uitgeputte personen eerst na het 
verlies van hunne gezondheid tot schuiven zijn 
overgegaan. Daartegen wordt door de absolute 
bestrijders van het opiumgebruik aangeveerd, 
dat zelfs bij matige opiumgebruikers do krachten 
ondermijnd worden on dat dezen, wanneer zij 
door ziokto worden aangetast, vaak daaraan 
bezwijken of althans in veel hoogero mate lijden 
dan zij, die het opium mijden. Bovendien staat 
do matige gebruiker voor hot (zij hot meesta

een

ver-
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ovordrovon) gevaar, dat hij zich geheel 
genot van opium zal overgevon, omdat do aan
vankelijk gebruikte hocveolhoid niot meor don 
gewonschton prikkel geeft en hij, om dien to vor- 
krijgen, or too gebracht wordt dio hocveolhoid te 
vermeerderen. En dat hot onmatig gebruik van 
opium op den duur hot lichaam sloopt, daarovor 
bestaat wel geon ernstig verschil van govoolon. 
Aanvankolijk lijdt men aan onrustigon, niot ver- 
kwikkondon slaap, slapeloosheid, duizeligheid, 
hoofd pijn. Longen on hart word on aangedaan, 
weldra ook maag, darmen en urino-organen on 
het gezichtsvermogen neemt af. Gaat men op 
den ingeslagen weg voort, dan nomen al deze ver
schijnselen in hevigheid toe,enwordon deze opium
gebruikers ook door hun uiterlijk konbaar. „Het 
vaste vot wordt vervangen door eone olieachtige 
afscheiding, die. op hare beurt weder verdreven 
wordt on waardoor het aangezicht iets perka
mentachtigs krijgt. Alle glans verdwijnt uit do 
oogen, alle flikkering gaat verloren. Zij schijnen 
in hunno holten geheel te zijn weggezonkon, ter
wijl de wonkbrauwen kwijnendor worden on een 
vaal geel het gansche gelaat bedekt”. Ook do 
nieren worden aangedaan on vortoonen spoedig 
eene ontsteking, die de aanleidonde oorzaak wordt 
van waterzucht, opgezwollen, mot water door
trokken vooten, boenen en buik. De zoogenaamdo 
Brightsche ziekte komt voor den dag....” 
„Klaagdo de lijder reeds lang ovor spanning op 
do borst en kortadomighoid, nu wordt hem hot 
ademhalen bijna onmogelijk, zoodat hij iodor 
oogenblik dreigt to stikken. Het bederf dor voch
ten roept dikwijls groote puisten, vuile, boosaar
dige zweren, klicrgezwollon en knobbels te voor
schijn. Intusschcn is hot lichaam vermagerd. Hot 
vloesch is allengs verteerd, hot vel hangt als oon 
zak om het gebeente. Het aangezicht wordt lijk
kleurig on zwart, de beenen raken ontbloot als 
houten blokken”. Dat ook do werkzaamheid 
der hersenen wordt aangedaan sprookt vanzelf; 
het verstand wordt bonovold, de denkkracht 
vernietigd, hot geheugon vormindort. Dit lijden 
kan jaren lang duren totdat do betrokkene sterft, 
hei zij aan karbonkels, hotzij aan hartlijden. 
Gelukkig is oen dusdanig misbruik van opium 
in Nodorlandsch-Indië een uiterst zolden voor

aan hot invloed van opium eten of rooken. Bekend is een 
boek van Thomas De Quincey, „Confessions of 
an opiumcatcr”, (zie over dezen aan opium ver- 
slaafdon auteur ceno studie van Arvèdo Barino, 
Essais do littératuro pathologiquo: 1’opium, in 
Revue dos deux Mondos 1896, bl. 116, 343), doch 
dit geldt geen normaal (Aziatisch) geval, maar 
is meer de toestand van den hedendaagschcn 
morphinist te Londen of Parijs. Te Singapore 
heeft do Russische natuurvorscher N. Von Mik- 
lucho Maclay zichzelf aan een opiumrookproef 
onderworpen; deze proef is uitvoerig, doch opge
smukt, beschreven in hot Natuurk. Tijdschr. v. 
Ned.-Ind. XXXV, bl. 243 („Ein Opium Rauch- 
versuch, Physiologischo Notiz”); er zou uit 
blijken dat hot opiumschuiven geonerloi droomen 
of hallucinatios, doch alloon een behagolijk go- 
voel van rust veroorzaakt. Do rook van tjandoe 
bevat slechts sporon morphino en onbekend is, 
welk bestanddeel de genietingen teweeg brengt. 
(E. Martin, „L’opium, ses abus, mangeurs et 
fumeurs”, 1893). Over een en ander vergelijke 
men voorts J. L. Zegers, „Het opium-vraagstuk 
in Ned. Oost-Indië”, Nijmegen 1890. Zie ook 
E. Motsger, „Das Opium in Indonesien”, in 
Rovuo Col. Internat. 1S87, II, bl. 175; Dr. J. 
Van Riemsdijk in „Do Opiumvlock”, II, bl. 83; 
P. 0. J. Van Brero, in Gen. Tijdschr. v. Ned 
Indië, XXXV, bl. 142 en het tijdschrift „The 
friond of China”, hetwelk met velo andoro over 
opium handelende schrifturen, daarin overeen
komt, dat het to éénzijdig, hotzij pro-, hetzij 
contra-gcredigeerd is.

Ook hot uitvoerig onderzoek der Engolsche 
„Royal Commission on Opium” in 1893—94 
heeft niot zoovool schuld op het opium geladen 
als wol vorwacht werd, on de Regecring heeft, 
na 5 doelon rapporten, in 189S vrij wol aange
nomen hot oordeol van Sir W. Roberts, dat „it 
cannot bo said to havo beon adequatoly proved 
that moderato opium-smoking bij itself, and 
apart from its surroundings and from diseaso 
or somi-starvation, has any projudicial offect 
on hoalth”. Maar ook daar te lande is do strijd 
nog niot uitgestredon on vernoomt mon ook het 
togonovorgcstcld oordeol: „these five volumes 
of ovidoncc, carofully compiled as thoy havo been 
on tho main through tho instrumentality of an 
ablo Governomont fighting for its rovenuo as 
nccessary for its lifo, yot loavo an unmistakable 
conviction, that the opium habit, apart from 
any incdical use, is physically injurious, and 
morally indofonsiblo, just in proportion to tho 
oxtent to which it provails” (J. Rowntree, „Tho 
opium habit in tho East; a study of tho ovidence 
given to tho Royal commission on opium, 1S93 
—94”, London 1895).

Daar do Ned.-Indische Rogeoringdon aanplant 
van don papavor verbodon, en strafbaar gesteld 
hooft dowijl oon ovontuoolo cultuur in ouzo kolo
niën zoor moeilijk ondor controle kan gestold wor- 
don on allicht tot verbreiding van het gobruik 
zou aanloiding govon, terwijl hot bovondion lang 
niot zokor is,dat con bruikbaar product zou wor
den vorkrogon, kocht zij tot voor kort hot be- 
noodigde Bongaalsch opium op do maandolijks 
van wogo do Britsch-Indischo rogooring gehouden 
veilingen te Calouttajian door tusschonkomst

handolshüis. Mot ingang van 1 Januari 1917 
is tussohon beide Regcoringon eono ovorkomst 
gesloton volgons wolko hot door do Rogio bo-

komond verschijnsel, en mon wachto or zich 
vooral voor om aan to nomen, dat oon noomons- 
waardig aantal geregelde, zelfs zware schuivors 
gedoemd zijn het boven omschrovon lot to moo- 
ton ondergaan. Ook op do moraliteit van don 
gebruiker werkt bot opium vaak in hoogo mato 
ongunstig. Menigeen is tot misdrijf vorvallon ton 
einde zich do middelen to vorschaffon om hot go- 
bruik van opium voort to zotton. Eon niot goring 
getal misdadon op Java is aan misbruik van 
opium to wijten; hot is eon feit, dat de inlanders 
zolvon ovor hot opiumschuiven on zijno morcole 
gevolgen ongunstig oordoolon. Daarontogon 
wordt wol bowoord, dat het gobruik van opium 
hol misbruik van storkon drank to koor gaat, on 
dat daar, waar hot opiumgebruik vormindort, 
«lat van alcoholica zou toenemen,''

Omtront do govolgen van eigönlijko acuto of 
chronisoho opium- on morphino-vorgiftiging is 

volledig ingolicht (zio o.a. L. Lowin, „Lohr- 
huch dor Toxicologie”, bl. 352), maar ovor don 
invlood van ongoregolcL/on matig opiumschuiven 
Aveot
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zelfs hot dreigen mot don galg kon don sluik
handel niet bepcrkon. In 1742 werd do invoer 
voor een ieder open gestold tegen botaling 
uiterst zware rechten. In 1745 werd do „Sociotoyt 
tot don handol in amphiocn” opgericht, ceno 
naamloozo vennootschap, welker aandeelhou
ders grootendeels ambtenaren 
welke de Compagnie al het opium, dat zij uit 
hare bezittingen in Bengalen betrok, afstond on 

wie zij het uitsluitend recht van den ver
koop in het klein daarvan verleende (Plakaat- 
book V, blz, 2S4, 296). In 1794. werd die Socie- 
teyt opgeheven (Plakaatboek XI, blz. 666), om
dat de Compagnie uit liet opiummiddel zoo 
goed als geen voordeolen trok, wijl deze bijna 
alle aan do zich naar Europa verplaatst hebbende 
aandeelhouders der Sociëteit teD goede kwamen. 
Met hot beheer van het monopolie, dat thans ge
heel ten bate der Compagnie kwam, werd de 
Amphioen-directio belast, die hot opium, door 
do Compagnie aan ge voord, in het groot verkocht, 
hetgeen de koopers dan weder in het klein moch
ten debiteeren. Daendels hief ook deze instelling 
op en voerde do verpachting in van het recht tot 
hot bereiden en in het klein verkoopen van het 
opium in daarvoor aangewezen verkoopplaatsen, 
een maatregel reeds in 1747 op kleine schaal te 
Batavia genomen, doch na 3 maanden weder 
ingetrokken. Raffles beval in 1815 beperking 
van het gebruik van opium tot de steden Bata
via, Semarang on Soera ba ja, doch reeds in 1816 
moest op bevel uit Bengalen deze maatregel 
weder worden ingetrokken. Na het herstel van 
het Nederlandscho gezag bleef de pacht gehand - 
haafd; do invoer in hot groot was vrijgelaten, 
maar de pachters alleen waren tot hot debiet in 
hot klein gerechtigd. Een belangrijke maatregel 
werd in 1827 genomen, toon de Handelmaat
schappij het recht verkreeg om tegen zekere 
uitkoering aan don lande, opium uit do eerste 
hand te koopon on in hot klein te verkoopen, 
welk laatste recht zij weder verpachtte; in 1833 
trok het Gouvornomont echter weder do exploi
tatie van het opium op Java on Madoora aan zich 
en heeft dit tot heden too behouden. Verscheid- -

noodigde rechtstreeks aan het Nederlandsch- 
Indische gouvernemont tegen een vasten prijs 
wordt geleverd. Levantsch opium, vroeger vrij 
veel gebruikt, zal na do verwerking van don nog 
voorhanden voorraad, *niot meer door do Regio 
worden gebezigd. Zie omtrent eene „papavor- 
cultuur in Nederlandsch-Indië, een door do firma 
J. H. de Bussy te Amstordamin.1903 uitgegeven 
overdruk uit het Sóorabajasch-Handolsblad van 
den toenmaligen hoofdredacteur M. van Gouns. 
De Regeering behoudt zich in den gohcelen 
Archipel hot uitsluitend recht voor van don in
voer van hot ruw product, alsmede van do be
reiding en den verkoop in het klein daarvan. 
Voor medicinaal gebruik zijn afzonderlijke rege
lingen vastgcsteld. Slechts zelden wordt in Ned.- 
Indië het bereid opium gekauwd, ingeslikt dan 
wel in water, thee of koffio opgelost opgedronken, 
meestal wordt het geschoven d.i. op eene eigen
aardige wijzo gerookt. (Jav. uitdrukkingen zijn : 
ngoedoed, rooken; nginoem of minoem drinken; 
mangan, eten; njërèt, slurpen; ngisëp, zuigen).

De uitdrukking schuiven is vermoedelijk ont
staan, om daarmede het krachtig in zuigen of op- 
halon van den rook aan te geven. Daartoe wordt 
gebruik gemaakt van een pijp, bëdoeddan (jav.), 
bestaande uit een steel of roer, oeroeng (jav.), 
van metaal of bamboe, ter dikte van een vinger, 
ongeveer een voet lang en aan ééno zijde gesloten. 
(Afbeeldingen o.a. bij Hartwich, t. a.p.). Bij 
het gesloten einde is eene kleine opening, waarin 
een breede, holle kop, tjoepak (jav.), van hout, 
hoorn, aardewerk, ivoor, zilver of ander metaal 
door middel van een tuitvormig mondstuk 
wordt vast gezet, welke kop eene kleine tepel
vormige bovenopening heeft, waarin een balletje 
opium gelegd wordt. Bij den schuiver, meestal 
op een balébalé (jav.) (rustbank) gelegen, staat 
een brandend lampje, palita, dian (jav.), bij den 
vlam waarvan hij do pijpekop zoodanig houdt, 
dat hot opium begint te smeulen, waarna hij de 
rook inhaalt en zoo lang mogolijk binnen houdt. 
Bij het rooken wordt het bereid opium, vooral 
door de armere on kleine schuivers, ook wel ge
mengd met Chineesch papier, gedroogde en ge
stampte djagoong (maïs),of met verschillende 
gedroogde plan ten doelen, door den Inlander 
dikwijls ten onrechte gandja (jav.), genoemd, 
doch die met de eigenlijke gandja, of gandjoh of 
hasjisj (Canabis Indica, Indische hennep) niets 
gemeen hebben. Soms wordt een extract van 
andawali (mal.) en ook de bladeren van de sëla- 
tan (een Traöinusaoort) (jav.) als surrogaat van 
opium gebruikt. Een uitgebreide verzameling 
van op opium betrekking hebbende voorwerpen 
vindt men in het koloniaal museum te Haarlem.

Wie het opium in Ncd.-Indië hebben 'gebracht 
is onbekend, wellicht hebben Arabieren, Chinee- 
zen en Hindoe’s onafhankelijk van elkaar, daar
toe medegewerkt. Nadat het een handelsartikel 
der O.-I. Compagnie was geworden, nam de 
invoer op Java toe, vooral toen zij het monopolie 
van invoer voor het rijk Mataram (1676), het 
Sultanaat Cheribon (1678) en later ook voor 
Bantam verkreeg. Zij kocht het van Inlandsche 
tusschenpersonen, die hot in hoofdzaak uit 
Bengalen betrokken. In Batavia werd het door 
de Compagnie in kleinere hoeveelheden aan 
licentiehouders verkocht, die het naar elders over 
zee mochten uitvoeren. Reeds toen werden 
zware straffen op het smokkelen gesteld, doch
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no stelsols worden langen tijd daarbij door do 
Regeering gevolgd, dio uitingen waren van ha 
streven om een tweetal, moeilijk te vereen i go n, 
doeleinden te bereiken: beperking van hot ge
bruik onder de inlandsche bevolking, wegens do 
groote nadoelen, dio dit voor deze ten gevolge 
had, en... de vorkrijging van eene zoo hoog 
mogelijko winst. Te raooilijker viel dit, omdat do 
Regeering vroeger zich voortdurend bediende 
van tusschenpersonen, wier belang medebracht 
hot debiet van opium zooveel mogelijk uitte- 
broidon: do pachters. Do Regeering debiteerde 
namelijk do in hot groot vorkrogon opium niob 
aan do consumenten, maar stond hot uitsluitend 
recht daartoe af aan hen, die dit op de voor haar 
meest gunstigo voorwaarden, bij openbare uit
besteding bedongen, van haar verkregen. Daar
toe worden Java on Madoera in pachtdistrieten 
verdeeld; hij, dio door do Regeering als pachter 
werd aangonomon, kroeg hot uitsluitend recht 

opiumdobiot in hot hom toegewezen district, 
maar mocht geen ander opium verkoopen dan 
dat, hetwelk hom
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van Gouvornomentswego 
strekt werd. Wanneer nu bij do Regeering do 
wensch op den voorgrond kwam om het gebruik 
van opium te beperken, lag het voor do hand

ü vor-

■



1
-

OPIUM. 159-

don paclitor slechts con botrokkolijk geringo hoo- 
veolhoid opium to verschaffen. Dit zou inderdaad 
doeltroffond geweest zijn, ware het niot dat een 
vaak op zoor uitgobreido schaal werkende smok
kelhandel wel middelen wist to vinden die hoo- 
veelheid aanzienlijk to vormeerderen. Dozo han
del werd soms op rousachtigo schaal gedreven; 
organisatiën waarbij millioenon op hot spel ston
den en die op tal van plaatsen haro agenten 
hadden, werden in het leven geroopon, om hot 
opium in te vooron en aan don man te brengen. 
Op allerlei wijzen werd hot artikel, dat in kleinen 
omvang groote waarde vertegenwoordigde, ter 
sluiks ingevoerd; kiston, potten, vaten, bior- 
flesschen, sardijntjes-blikken, zolen van Chi- 
neesche muilen, Chinecscho graven, steenen 
boeldon, duiven, — ja zelfs het menschelijk 
lichaam word benuttigd om het opium in to ver
bergen. Onwillekeurig werkte het Gouvernement 
sems tot den smokkelhandel mede, door de ver
pachting der Duizend-eilanden, die hoofd zakelijk 
goede resultaten opleverde, omdat zij bij uitstek 
gunstig gelegen waren voor de opiumsmokkela
rij. En wat men aanvankelijk niet vermoodde, 
ook do pachters bleken in don smokkelhandel 
betrokken to zijn. Dozen, mot eono enkele uitzon
dering Chineezon, die zich niet om het welzijn 
der bevolking bekommerenden, hadden groot 
belang bij oen uitgebreid debiet, on wanneer het 
Gouvernoment hun slechts weinig opium ver
strekte, vulden zij dit door don smokkelhandel 
aan; ja zelfs, wanneer dit hen dwong veel opium 
to nemen, trachtten zij nog moer to verkoopen, 
desnoods ook door invoer ter sluiks in andere 
packtdistricten. Niemand dan de pachter was 
beter in staat, smokkelhandel to drijvon, daar 
hij bevoegd was groote hoeveelheden opium to 
bezin en, terwijl vaak eono machtige organisatio 
hem ten dionsto stond, en hij in do van hom af
hankelijke personen, o.a. do agonton voor den 
verkoop, gewillige werktuigen vond, dio soms 
voor geen geweld torugdeinsden, zooals o.a. in 
1852 bleek, toon inlandsche huisgezinnen in 
Pasoerooan, dio don pachtor hadden kunnon ver 
raden, door hom onder bedreiging mot don dood 
uil. hot gewest vorbannon worden.

Do stolsels, door do Rogocring govolgd, kun
non beschreven worden als eono afwisseling tus- 
schen tiban on sirara. Ti ban noemde mon het 
opium, dat do pachtor vorplicht was van hot 
Gouvernement to nomen, on waarvan de hoovoel- 
heid en prijs door hot Gouvernement werden 
vastgestold; si ram hot opium, dat hij nog 
bo vond ion kon vorkrijgen. Het uitsluitend tiban- 
stelsol was zeker botrekkolijk hot boste, wanneer 
mon precios de juisto hooveelhoid had gekond, 
die do pachter aan don man kon brongon, vooral 
wanneer het opium togen hoogo prijzon don pach
tor geleverd werd on do ltogoering dus een ruim 
aandeel in do winsten kroeg. Maar dio konnis 
ontbrak in don regel geheel; do mogolijkheid 
moor of minder opium to slijton hing te zoor van 
verschillende, niot te controloeron omstandig
heden af. Er was dus groote kans, dat men te 
woinig opium gaf, waardoor do pachtor geprik
keld werd don smokkelhandel to hulp to roepen; 
gaf men hom te veel, dan zette dit hom aan het 
do biet uitte breiden en zelfs in vreemde pacht- 

«drieton te smokkelen. Dit laatsto was vooral 
ltJt geval wanneer men, zooals een enkolo maal
geschiedde, de pacht

do mocsto tiban to nomen; men deed dit om de 
ware behoefte aan opium te looron kennen. Ge
woonlijk oischto men ochtor oen pachtschat on 
werd hij pachtor, dio aannam hot hoogste be
drag to botalon; soms word daarbij de tiban 
lagon prijs gelevord, hotgeon in den regel nadee- 
lig voor don lande was. Daar er voor 
deoligo exploitatie van de pacht, behalve eenig 
kapitaal, groote kennis van land en volk, eene 
eigenaardige bekwaamheid en sluwheid en 
soms onbogronsdon invloed op allo lagon dor be
volking en zelfs op do bestuurders goeischt 
werd, was de concurrentie dikwijls gering en 
moest deze meermalen door allerlei minder 
aanbovolenswaardige middelen opgewekt wor
den. Werd de tiban in den regel slechts 
togen hoogon prijs vertrekt, zoo word de si- 
ram — wanneor dezo den pachter word toe
gestaan — gowoonlijk tegen lagoren prijs ge
gund. Do hooveolheid siram was soms be
perkt, soms onbeperkt. Do ,.onbeperkte ver
strekking van goedkoop opium had natuurlijk 
dit voordeel, dat do Regeering meer de bohoefte 
aan opium leerde kennen on dat do smokkelhan
del, voor zoovor de pachter daarbij betrok
ken was, zoo goed als gehoel ophield, althans 
in zijn eigen district, — niot altijd echter ter
stond, daar de pachter vaak nog aan de leveran
ciers van gesmokkeld opium verbonden was. 
Maar daartegenover stond hot onmiskenbare 
gevaar voor grootor uitbreiding van het debiet, 
— ook door smokkelarij in naburigo districten.

Do achtereen volgen do rogolingen van den ver
koop van opium in hot klein nu waren hoofdza
kelijk oon afwisseling van hot tiban- en het siram- 
stelsel. Toen de Staat de exploitatie van het 
opium niet langor aan de Handelmaatschappij 
opdroeg, stond hij het recht tot den verkoop 
van opium perceelsgewijze en voorloopig onders
hands af; de pachtor moest eon zekere hoeveel- 
hoid opium nomen voor den hoogen prijs van 
ƒ 10.000 de kist of ƒ 100 de kati (de Handel
maatschappij gaf zoldon meer dan ƒ 3000 a 
/4000); hij kon rneor krijgen togen / 40,60 per 
kati. In 1S34 en 1835 word hot opium in veilingen 
verkocht on hij werd pachter, die aannam het 
meeste opium to nomen. Op grond van de onder
vinding, toen opgedaan, werd de waarschijnlijke 
behoeft o aan opium op 430 kisten gesteld en deze 
hoovoolheid als tiban aangenomen; siram werd 
echter tot hoogon prijs toegestaan Pachtor werd 
hij, dio aannam boven het kostende van do tiban 
don hoogston pachtschat to betalen (Ind. Stb. 
1834 no. 53, 1835 no. 49). In 1843 word hij pach
tor, dio aannam do grootste hooveelhoid opium 
te nomen, die tegen hoogon prijs (/ 175 de kati) 
word afgostaan (Ind. Stb. 1842 no. 42); in 1S4S 
word weder eono bopaaldo hooveelhoid togen 
/ 100 do kati verstrekt, waarboven nog één viorde 
als siram kon worden genomen, on daarbij oen 
pachtschat geëisoht (Ind. Stb. 1849 no. 42).

In 1855 word oon zoor stoute proef genomen 
ton eindo de waarschijnlijk bonoodigdo hooveel
hoid opium to looron konnen. Aan den pachtor, 
die aannam do hoogste pachtsom to botalon, word 
zoo voel opium verstrekt als hij ten genoogen 
hot hoofd van gowostelijk bestuur zou aantoonon 
to behoeven on dit wel togen don uitorst lagen 
prijs van ƒ 12 do kati (vgl. Ind. Stb. 1853 no. 89- 
met 1854 no. 70). Onder do working van dit 
stolsel stoog do hooveelhoid opium, die w o 11 i g
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In 1869 werd opnieuw van stolsel vorandord, 
daar de Rcgeering do jnconing was toegedaan, 
dat hot toon bestaande systeem don smokkel
handel in do hand werkte on dus den lando van 
belangrijko inkomston beroofde, zonder daarom 
het misbruik van opium tegen te gaan. De pach
ter zou voortaan tiban verkrijgon on bovondien 
zooveel opium als hij zolf vorlangdo (Ind. Stb. 
1S69 no. 81), hetgeen echter in 1871 (Ind. Stb. 
no. 189) boporkt werd tot hot dubbelo van do 
tiban; alleen mot bijzondoro vergunning van hot 
Gouvornemont kon daarna meer sirarn wordon 
toogestaan. Verscheidene verbodon kringen wer
den om dezolfdo reden ingotrokken. Do hoeveel
heid wettig verkocht opium steeg ontzaglijk en 
wel in 1870—1872 tot 1263, 2033 en 2664 kisten, 
terwijl het aantal aanhalingen niet in belangrijke 
mate verminderde. In 1873 keerde men dus tot hot 
maximum-tiban-stelsel terug on werd den pach
ter slechts eeno bepaaldo hoeveelheid opium ver
strekt tegon don lagori prijs van ƒ 3000 de kist 
(Ind. Stb. 1872 no. 197). Do hoovcelhoid, toon 
verkrijgbaar gesteld, bedroog voor Java en Ma- 
doora 1170 kisten; zij is in 1S81 op 1765 kisten 
gebracht, in 1885 op 1753 kisten en in 1893 (hot 
laatste jaar vóór de geloidelijke invooring der 
Regie) op 1759 kisten. Deze maxima werden 
echter door do pachtors nimmer genomon. Zoo 
worden in 1881 nog 1668 kisten, in 1893 slechts 
858 kisten verstrekt. Deze vermindering was 
niet toe te schrijven aan afname van het gebruik, 
maar aan de omstandigheid, dat de pachters 
op Java on Madoera zich zooveel mogelijk op 
clandestiono wijze via Bali uit Singapore van 
opium voorzagen tegen oen prijs, varieorendo 
tusschen do ƒ 1000 on ƒ 1200 do kist, in plaats 
van langs offiicieelen weg togen / 3000 van hot 
Gouvernement het bonoodigde product to be
trokken. Om aan dergelijko praktijken een einde 
te maken word een hoofd ambten aar mot don 
titel „Resident ter zee” aangesteld, die belast 
word met do leiding der maatregelen tot bestrij
ding van don sluikhandel, on die voornamelijk 
het invoeren van opium per prauw trachtte to 
voorkomen. In 1889 word hij vervangen door 
een Hoofdjnspecteur voor do opiumaangologon- 
hedon, aan wien onder meer ook de togengang van 
don sluikhandel tor zee was opgedragen, welk 
laatste thans nog oen dool van do taak van den 
Hoofdinspoctour Chof van den dienst dor Opium- 
rogio uitmaakt. Tot dit doel beschikt deze hoofd- 
ambtenaar, behalve over speciale fondsen, ook 
over eonige schepen der Gouvernementsmarine, 
w.o. do spociaal voor dat dool in 1893 te Vlissin- 
gon gobouwdo snolvarondo opium jagers' „Cy
cloop” on „Argus”, dio in hoofdzaak gebruikt 
wordon om do Java kusten te bewaken, 
binnon vallend o on uitgaande mail- on vracht- 
stoomers to convoyeoron. Het laatste is noodig, 
omdat anders in do nabijheid van havens, op 
plaatsen aan ingewijden bokend, opium, aan 
drijvers bevestigd, over boord gezet wordt.

Een voor het opiumvraagstuk belangrijk jaar 
was 1893, toen besloten word om, ter vervanging 
van do opiumpacht, do proef to nemen mot do 
zoogen. opiumregie, d.w.z. bereiding, detailver- 
pakking en verkoop door den Slaat in eigen bo
lleer; een maatregel reeds in 1888 door Mr. P. 
Brooshooft in zijne Memorie aanbevolen. Reeds 
lang waren do oogon geopend voor do gebreken 
van het bestaande stelsel, waarbij do pachtors,

verkregen word, in beduidende mate; in 1855 
nog slechts 622 kisten, nam zij achtereenvolgens 
toe tot 708, 846, 913, 998, 1056, tot zij in 1861 
1022 kisten bedroeg. In laatstgenoemd jaar 
werd tot een geheel ander stelsel overgegaan. 
Tn do meoning dat men nu achter de behoefte 
aan opium gekomen was, word de pacht hom 
gegund, die aannam do hoogste pachtsom to bo- 
talen; hem werd echter niet moor dan oone be
paaldo hoeveelheid opium verstrekt, die voor 
1862 op 875 kisten gesteld werd; eeno hoovool- 
keid dus beduidend minder dan hot bedrag in 
1S61 door de pachters genomen, on die later nog 
werd ingekrompen (765, 705, 705, 714, 714, 714, 
704). Ind. Stb. 1S61 no. 98.

Tegelijk met dezen maatregel, die ten doel had 
het verbruik te keer te gaan, doch daarbij niet 
voldoende rekening mot den smokkelhandel 
hield, werden nog andere van dezelfde strekking 
genomen: uitbreiding der verbodon kringen on 
beperking van hot getal officieolo verkoopplaat
sen. „Verbodon kringon” wordon do 
streken genoemd, waar hot verboden was opium 
of overblijfsels daarvan te bezitten, in to vooren 
of to vorkoopen; de voornaamste dezer waren do 
Preanger regentschappen, waar de bevolking in 
slechts geringo mate van opium gebruik maakte 
en waar met medewerking van do Regenten, dat 
gebruik in-1824 (Ind. Stb. n°. 44) verboden werd, 
in naam in het belang der bevolking, doch in 
werkelijkheid om de Chineezon, wien men kort 
te voren het verblijf aldaar ontzegd had, to wo- 
ren. Daarmede dacht men een einde te maken 
aan don voor do Regonten financieel schadelijken 
clandestienen verkoop van koffie door de bevol
king aan die Chineezen, waardoor hunne eultuur- 
proconten verminderden. In zulke kringen heeft 
in don pachttijd do sluikhandel steeds gebloeid. 
Destijds waren verkoop- en scliuifplaatsen één; 
zij werden met den naam van kitten aange
duid. In naam werd van Regeeringswege een 
streng, in werkelijkheid een zeer slap toezicht op 
die kitten gehouden. Hot spreekt van zelf, dat do 
verleiding tot schuiven toenam naarmate dio 
verkoopplaatsen, tevons schuif-gelegen heden, 
talrijkcr werden, om welke reden hun aantal 
en de plaatsen, waar zij mochten bestaan, door 
het Gouvornement werden vastgestold. Het 
aantal clandestiene schuifgologenhedon, waar 
tevens met grove winsten en vaak op crcdiet 
wederverkoop van opium plaats vond, was legio, 
en steeg onevenredig, naarmate het aantal offi- 
cieelo verkoopgolegen heden werd in gekrompen. 
Zij werden door do pachtors, dio belang bij oon 
grooten omzet haddon, togen do politie in bo- 
scherming genomen, on hot bestaan dier gelegen
heden is als één van de voornaamste redenen 
to beschouwen, dat in velo gedeelten van Java 
het opiumgebruik vasten voet verkregen hooft. 
Het aantal daarvan bedroeg velo duizenden, en 
het voortbestaan word gemakkelijk gemaakt 
door het zoogenaamde paloenganslelsel, waarbij 
werd toegestaan, dat met speciale vergunning 
van don Resident eonige Inlanders voor hunne 
gezamenlijke behoefte, door één hunner opium 
mochten laten inkoopen om het gezamenlijk te 
schuiven (bambon, jav.). Dit deed langzamerhand 
de zoogenaamde „erkende geheime kitten” ont
staan waarvan thans nog overal de sporen aanwe
zig zijn [bambon pëtëng (jav.), op alle gowestelijko 
en op bijna allo afdeolingshoofdjïlaatsen op Java],
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die aanzienlijke macht en invloed bezaton, groot 
belang bij uitbreiding van dobiot hadden en in 
stedo daarvan werd aanbovolon oon stolsel, waar
bij do verkoopers niet geïnteresseerd waren; 
met name geschiedde dit door don in 1890 opgo- 
richton Anti-opium bond (zie zijn orgaan „do 
Opiumvloek”) en zijnen oprichter, Jhr. Mr. W. 
Elout van Sooterwoudo. Vgl. ook N. J. Struyck, 
„Opiumpacht of opiumregic”, ’s Grav. 1889. Het 
gelukte do Rogeoring in zooverre voor dit plan to 
winnen, dat het lid in don Raad van Indië W. P. 
Groene veld t de opdracht erlangde om zich naar 
Cochin-China te begeven, ten einde de werking 
van do daar ingevoerde opiumregic te bestudeo- 
ren; de vrucht dier zending was een belangrijk 
rapport over het opium-monopolie in Franseh 
Indo-China, dat o.a. als bijlage bij de Memorie 
van antw. Ind. begrooting 1892 gepubliceerd 
werd en waarin de steller met aandrang tot de 
invoering eencr regio volgens door hem aange
geven hoofdpunten adviseerde. Ofschoon het niet 
aan bezwaren ontbrak, tegen eone regie ingo- 
bracht, die vooral door den oud-directeur van 
finantiën, Dr. L. W. De Roo, krachtig werden 
ontwikkeld (zie Vergad. Ind. Gen. 5 Nov. 1889 
en 19 Febr. 1890 en zijne brochure „Do verkoop 
van opium op Java”, Nijm. 1892), worden 
op initatiof van don Minister Van Dedem voor
st oliën aan do Staten-Generaal gedaan (31 Oct. 
1893), ten einde beschikking te krijgen over gel
den, noodig voor het nemen van eeno proef mot 
de regie in een gewest, voorstellen die hunne 
bekrachtiging kregen in do wot van 30 Dcc. 1893 
Ind. Stb. 1894- no. 12. Madoera werd voor do 
proofneming gekozen on daarmede op 1°. Sopt. 
1894 begonnen (Ind. Stb. 1894 no. 161—163). 
Vooraf was daartoe to Meoster Cornelis bij Bata
via door het Gouvernement eene voorloopige 
fabriek voor do bereiding en verpakking der bo- 
noodigdo tjandoe ingoricht, nadat hot zeer 
raooiolijko vraagstuk eenor doelmatige verpak
king in Nederland tot oplossing was gebracht 
door wij Ion don heer S. L. Huizor, oud-hoofdin- 
geniour van het stoomwezen in Ncd.-Indië; 
do zo koos als verpakkingsvorra tubes van tin 
on de fabriek werd dadelijk voorzion van op zijne 
aanwijzing vorvaardigde werktuigen om die tubes 
automatisch to makon, to stompelon, to vullen 
en middels zeer kleine metalen oogjes to sluiten. 
Dit laatste geschiedt zoodanig, dat do tubes niet 
opengemaakt kunnen worden zonder hot boven
einde geheel to vernielen; zij kunnen dus niet 
voor clandestiene doeleinden voor do tweede 
maal gebruikt worden. Do regio is begonnen do 
tjandoo op dozolfdo wijze to boroidon, als bij do 
pachters geschiedde, maar weldra werd on in hot 
procédé belangrijke verbotoringon aangebracht 
door den eersten Diroctour van do fabriek dor 
Opiumrogio J. Haak, die bij verschillende pach
ters nauwkeurige onderzoekingen instoldo naar 
do vorschillondo wijzen van bereiding. Do go- 
nomon proef nam een zoo bovredigond boloop, 
dat zij roods in 1896 ook in Pasoeroean, Probo- 
linggo on Besooki word voortgozot, terwijl op 
grond van do aldaar vorkrogon ondervinding 
bosloton word tot eone goloidclijke invoering dor 
Regio op Java en Madoera, w.o. ook do Lam- 
pongscho Districten, welke met Batavia één 
pachtdistrict uitmaakten on op oon deel van do 
afdooling Lombok. Op 1 Januari 1904 was aan 
dat beginsel volledig uitvoering gegeven, waarna

ook op do Buitonbozittingon, thans nog als tijde
lijke maatrogol, do Regie geleidelijk word inge
voerd. Hot voor do Regio bonoodigd opium wordt 
boroid en verpakt in oen daarvoor speciaal ingo- 
richto fabriek, welke, ter vervanging van de 
voorloopige, in 1901 in gebruik werd gesteld. 
Zij is in Kramat, Woltovroden, gelegen on op go- 
zette data voor hot publiek te bezichtigen. De 
grondstoffen, die voor do bereiding van hot rook- 
baro opium (tjandoe) dienen, zijn: a. ruw Ben- 
gaalsch opium b. djitjing, d.i. het verbrandings- 
residu van tjandoe, dat zich in den kop van een 
schuifpijp vastzot, en na uitgokrabd te zijn bij 
het Gouvernement tegen hoogen prijs kan in ge
leverd worden c. ruw Levantsch opium, hetwelk 
echter, zooals reeds vroeger gezegd, binnen zeer 
korten tijd niet meer zal gebruikt worden. De 
verwerking van het Bengaalsch opium geschiedt 
als volgt: de bollen worden open gesneden en 
van hun inkoud ontdaan. Hot in de omkleeding 
(schors) dor bollen ingedrongen opium wordt 
uitgekookt, en door persen gefiltreerd, het ver
kregen vocht wordt dan in triple-effets tot 
extract ingedikt, en daarna onder toevoeging 
van water gemengd met het uit de halve bollen 
verzameld ruw opium. Dit mengsel wordt tot 
+ 6 % watergehalte ingodikt on daarna geroost 
waartoe het in hoeveelheden van -t. 6 K.G. 
wordt uitgestreken aan don binnonkant van 
grooto ronde koperen pannen, die omgekeerd 
aan de stralende warmte van een houtskoolvuur 
wordon blootgesteld. Dit roostproces voreischt 
veel zorg en routine on is cenigszins to vergelijken 
mot hot branden van koffie. Het verlangde aroma 
ontwikkelt zich, naar mate het caoutehouc-ach- 
tigo taaio opium zich in een min of meer brosse 
massa verandert. Do gerooste massa wordt met 
koud water uitgetrokkon en daarna in triple- 
effets on vacuumpannen in gedikt tot Bengaalsch 
t ó n g k o of lste qualiteit bereid Bengaalsch 
opium mot een morphinegehalte van 12—13 %. 
Hetgeen in koud water onopgelost is gebleven, 
wordt eenigo malen mot water uitgekookt, en 
na bekoeling gefiltreerd on ingedikt tot Ben
gaalsch d j i t j o e i of 2de qualiteit bereid 
Bengaalsch opium met een morphinegehalte 
van 7—9V2 %. De ook na koking onopgelost go- 
bleven stoffen wordon weggeworpen. De dji
tjing, d.i. het uit de pijpon geschraapte residu, 
wordt vorworkt door hot met water uit te koken 
on hot verkregen vocht na bekoeling en filtratie 
in to dikken tot een extract, dat den naam d j i- 
t j i n g k o draagt, met een morphinegehalte, 
dat ongoveor even groot is als dat van de tjandoe, 
waaruit de djitjing verkregen is. Do bewerking 
van ruw Levantsch opium, geschiedt ovon als 
die van Bengaalsch; alleen vervalt de schors- 
kokcrij, omdat bij dat opium het papaverbloem- 
bladen-omhulsel ontbreekt. Do lste qualiteit 
(Turkse h-t ón gko) heeft oen morphino ge- 
halto van 17 % of minder tot 24 %, de 2do 
qualiteit ( Tu rksch djitjooi) van 10— 
14 %. Vermonging van genoemde vijf, dan wol 
van onkole dier tusschonproducton, onder too- 
voeging van 1 a 2 % suiker, doon do verschil
lende tjandoesoorten ontstaan, die door de 
Regio verkrijgbaar gesteld wordon, en dio bij 
een watergehalte van 19 % en een morphino- 
gohalte van 10—13 % uitorlijk aan vloeibaro 
donkere koukensiroop doen donken.

In het begin der exploitatie van de rogio werd
11iii
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wozon Stcdohoudor van Karangasem (Bali), don 
bekenden Goesti Djilantik, nog in bussen ver
pakt ruw opium verstrekt, bestemd om dit 
zelf voor eigen gebruik on voor dat van zijne 
huisgenooten tot tjandoe to bereiden. Volledig
heidshalve wordt nog vermeld, dat op Banka 
den mijnwerkers in China aangekochte zooge
naamde anti-opiumpillen verstrekt worden. Die 
vorkrijgbaarstolling is gestaakt, omdat dezo 
pillen, die eono kleine hoeveelheid djitjing bevat
ten, schadelijkor geacht werden to zijn voor do 
gezondheid dan zuiver rogie-opium; zij waren 
verpakt in tuben, inhoudende een gewicht van 
Va thail aan pillen.

In 1913 verwerkte do fabriek de grootste to 
verwachten hoeveelheid opium nml.: 3065 pikoel 
(189300 K.G.) ruw opium en djitjing, met een 
rendement van 64 %, oplevcrcndo 19128 pikoel 
(122226 K.G. = 3166490 thail) bereid opium. Ge
vuld werden in 1914 198.000.000 tubes tjandoe 
on ruim 3.000.000 gèlèng tiké. In 1915, het laat- 
sto jaar, waarover hier te lande cijfers bekend 
waren, bleek de hoeveelheid verwerkte opium ge
daald te zijn tot 2190 pikoel ruwe grondstof, ter
wijl 166.000.000 tubes en 2.000.000 gèlèng tiké 
gevuld werden. Do steeds meer intensief wor
dende bestrijding van het opiumgebruik doet 
voor de volgende jaren eene toenemende, doch 
misschien eenigszins schommelende verminde
ring verwachten wat do totale productie betreft; 
niet on mogelijk zal het getal te vullen tubes in 
veel geringer mate verminderen, omdat de 
verpakkingseenheden naarmate in do Buiten
bezittingen hot opium geleidelijk duurder wordt, 
de vraag naar do kleinste tubes zal vermeerderen, 
hoezeer het verbruik van opium aldaar ook sterk 
zal afnemen. De bereidings- en verpakkingskos- 
ton bedroegen in 1915 ^ / 4.294.000.— of / 1.87 
por thail, waarvan / 1,53 aan grondstoffen. Aan 
metaal voor do verpakking werd / 232.133.— 
besteed, aan hout voor de kisten makerij / 10.282. 
Het getal op daggeld werkzame Inlanders be
droeg van 801 tot 1101. De prijs voor het ruw 
Bengaalsch opim varieerde in 1915 van / 1299,3 
tot /1401,79 per kist, deze cijfers bedroegen resp 
in 1911, /1312,89en ƒ2775,99en in 1910 /1597,96 
en / 3269,85. Voor dien werd in den regel van 
/ 900—/ 1200 betaald. Do verzending van het 
opium naar het terrein geschiedt maandelijks 
op een op hot hoofd bureau der Opiumrogio 
geverifieerde aanvraag van de betrokken 
Hoofden van gewestelijk bestuur aan het adres 
van Europeescho Depothouders. Do verdere 
distributie aan do Inlandscho (op do bui
tenbezittingen ook zeer enkele Europeescho 
en Chincesche) mantri’s. Do opiumverkoop 
wordt, meestal door tusschenkomst van in 
den regel Inlandscho assistont-collecteurs, 
dio Dépöthouders volgens vastgcsteldo rege
len overgelaton. Do ontvangen gelden worden 
door do genoemde mantri’s op gezette tijden 
afgedragen aan assistont-collecteurs, soms ech
ter rechtstreeks bij ’s Lands kas gestort. Op 
de Buitenbezittingen treden ook wol ambtenaren 
bij het Binnenlandsch Bestuur en bij de In- en 
Uitvoerrechten en accijnzen als fungcerend assis- 
tent-collecteur op.

De verzending van hot opium en do verdere 
distributie in allo richtingen en naar de meest 
verwijderde en afgelegen plaatsen van den Ar
chipel vereischt de grootste zorg, niet alleen

groot aantal verschillendo mengselen be
reid, die aanvankelijk zooveel mogelijk in sa
menstelling overeonkwamen met do in de vroe
gere pachtdistrieten gebruikelijke soorten. In 
steeds sterkere mate beperkte men het gotal 
mengsels, strevende naar het verkrijgen van 
één uniform product van uitstekonde qualiteit. 
Toevoeging van citroensap bij het uitkoken der 
schors, ter betere extractie der verschillendo 
alkaloiden, hetgeen vroeger door do pachters 
algemeen geschiedde, wordt thans achterwcgo 
gelaten. Vervalschingen met tot gelei gekookto 
maiskorrels om tot een grooter volume te gera
ken, komen van zelf niet meer voor, evenmin 
als do toevoeging van enkelo schimmelsoorten, 
van Këtjocbocng enz. mot het’doel het product 
eene sterk stimuloercndo werking te geven, waar
door de zucht om, nadat het opium uitgewrrkt 
wa§, op nieuw te schuiven te voorschijn geroepen 
werd. Dergelijkc praktijken, die, niettegenstaan
de de zware daarop gestelde, doch zelden toego- 
paste straffen, door do pacnters algemeen werden 
toegepast om het debiet to vorgrooten, hebben 
er veel toe bijgedragen den kwaden naam van 
opium te verergeren. Thans wordt do tjandoe 
in de fabriek verpakt in tinnen tubes inhoudendo 
1f2, 1, 2, 5, 1272, 25 en 50 mata, en respectieve
lijk aangeduid met de letters A, B, C, D, E, F en 
G. (100 mata = 1 thail, 16 thail = 1 kati; 100 
kati = 1 pikoel). Bij do invoering van de Regie 
in Pasoerocan bleek het, evenals later in Soera- 
baja, Madioen, Kediri, Rèmbang, SemaTang, 
Djokjakarta, Soerakarta en Këdoe, onvermijde
lijk om behalve t jandoe ook het meer schadelijk 
geachto tiké verkrijgbaar te stellen. Sedert is 
de verstrekking daarvan sterk ingekrompen en 
van bijna 28Y2 millioen gèlèng in 1907 tot 
minder dan één millioen in 1916 gedaald. In 
1917 werd het nog alleen gedebiteerd in 7 ver
koopplaatsen in Këdiri en 5 in Pasoerocan. Ver
moedelijk zal dat product in den loop van 1918 
niet meer aangemaakt worden.

Tiké, welk product niet veel langer dan één 
a D/g maand voor de consumptie geschikt blijft, 
wordt op do volgende wijze bereid. De bladeren 
van de Ficus Septica, awar-awar (jav.), een in 
het wild groeiend gewas, worden op de wijze als 
sigarettentabak, doch iets grover, gekorven, met 
gambir gekookt, uitgeperst en gedroogd, waarna 
het product bakal (jav.) heet. Over 33 gram 
bakal wordt 1/3 thail tjandoe gelijkmatig 
spreid, deze massa vormt dan een plaat tiké, 
die in 100 gelijke deeltjes gesneden wordt; elk 
der dan gevormde kluitjes, gèlèng, (jav.) wordt 
overgebracht in een der uithollingen van een 
vertind looden plaat; een tweede gelijkvormigo 
plaat wordt omgekeerd op de gevulde gelegd, 
zoodanig dat van beide platen de randen tusschen 
de uithollingen op elkaar vallen, waarna beide 
platen op elkaar gesoldeerd worden, waardoor 
één plaat ontstaat met 100 volkomen van elkaar 
en van de buitenlucht afgesloten ruimten, die 
elk één gèlèng tiké bevatten. Het verbrandings- 
residu van tiké heet klèlèt (jav.). In een deel van 
de residentie Tapanoeli werd verder ruw Le- 
vantsch opium verstrekt, verpakt in hoeveel
heden van 1 thail on van 3 mata, doch sedert 
1915 niet meer verkrijgbaar gesteld. Hotzelfde 
geldt voor het eiland 8oembawa, waar tot kort 
geleden ruw Bengaalsch opium in gelijke ver
pakking verstrekt werd. Eindelijk word den ge-
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overigo gcwoston van de Buitenbezittingen, ten 
aan zien waarvan op ecnigo vroeger do go wij. 
zigdo Java-Rogicordonnatie van toepassing was, 
hebben elk hun eigo’n regie-ordonnantie. Dczo 
zijn tot stand gekomen: voor het eiland Lombok 
in 1897 on 1913, voor Djambi in 1909, voor Mo- 
nado on het gouvernement Cclebes en Ondcrhoo- 
righedon, zoomede voor het toonmaals daaronder 
ressorteerendo eiland Soombawa in 1907, 
hot eiland Bali en voor do Zuider- on Oostor- 
afdeeling van Bornco in 1908, voor de Wcstcr- 
afdceling van Bornco on Billiton in 1909; voor 
Ambon on Timor en Onderhoorighedon (met uit
zondering van hot genoemde eiland Soembawa) 
in 1910, voor Riouw en Onderhoorighcden in
1911, voor hot gewest Oostkust van Sumatra in
1912, voor hot gouvernement Atjèh en Onder
hoorigheden in 1913, voor Sumatra’s Westkust 
in 1915 en voor Tapanoeli in 1916.

Werd aanvankolijk bij do invoering in elk ge
west or naar gestreefd om ten volle in de bestaan
de behoefto aan opium te voorzien, opdat het 
werkelijk gobruik bekend zou worden, tenein 
de mot succes don sluikhandel te kunnen we
ren, sedert is men er toe overgegaan het gebruik 
krachtig on meer daad werkelijk to bestrijden, on
geacht de daarop vallendo groote kosten en 
ongeacht do op don duur to verwachten zeer 
belangrijko vermindering der baten uit hot 
opiummonopolio. Eon der meest rationeelo mid
delen ter bostrijding van hot gobruik was naast 
uitbreiding, waar mogolijk, van do verboden 
kringen, eono geleidelijke prijsverhooging. Voor 
Java en Madoora is vermoedelijk hiermede de 
uitersto grons boroikt, op do Buitenbezittingen 
gaat mon hier nog steeds mee door. Thans is de 
prys op Java on Madoora, zoomedo in do Lam- 
pongscho Districten, gelogen tussehen de ƒ 20 
en ƒ 25 per thail, onafhankelijk of men opium in 
eeno kleine of grooto verpakking verlangt; eenigo 
jaren geledon bedroeg de minste prijs op sommige 
plaatsen nog / 14 per thail. Op do Buitenbezittin
gen varieerde in 1916 de prijs van ƒ 9,31 (Riouw 
en Onderhoorighedon) tot ƒ13,215 (Westoraf- 
deeling van Bornco) tegenover een aanvankelijk 
minimum van / 3 in Cclebes en Onderhoorig
hedon, waar hij thans reeds tot ƒ 12,45 is op- 
govoord. Vandaar hot verschijnsel, dat bij eeno 
(gewest-gowijzo) zeer aanzienlijke vermindering 
van hot debiet do bruto opbrengst op do 
Buitenbozittingcn vrij gorogeld stijgende bleef. 
Dat prijsverhooging vermindering vau debiet 
modobrengt, hiervan geven Colebes en Onder
hoorighedon, Bali, do Westerafdeeling van 
Bornoo, Riouw on Onderhoorigheden, Soemba
wa en de Oostkust van Sumatra do meost spro- 
kondo bewijzen. Do sterko ontwikkeling der 
potroloumindustrio in do Zuidor- on Oostor- 
afdeoling van Bornoo on do daarmodo gopaard 
gaando inunigratio van talrijke opiumschuivendo 
Chineozon, zoomedo do groote toonemingen van 
het aantal Chinecscho kooli’s op Banka en Billi
ton, hobbon cone volstrekte afnamo van het go- 
bruik in laatstgonoomdo gowesten in den weg 
gestaan.

Sedort- do Regio in werking is getreden kan 
mon do verboden kringon in verschillende soorten 
ondorschoidon: lsto in c^io, waar een absoluut 
verbod bostaat, 2de in die, waar dat verbod al
leen do eigonlijko inheomscho bevolking betreft, 
3de in die, waar hot gebruik alleen aan sommige

to waken dat allo verkrijgbaro tubesoorton 
steeds tijdig in elko verkoopplaats aanwezig 
zijn, maar ook om aldaar to grooto voorraden 
daarvan to vermijden, omdat anders dc kans op 
fraudo te groot zou worden. Do tubes wordon ver
pakt in kleine houten doosjes, met glazen deksel 
voorzien en door een vorzegeld kruistouw gc- 
sloton. Iedere vorkooper kan zich dus, vóór het 
verbreken van do zegols, van don goeden inhoud 
dor doosjes overtuigen. Deze doozen wordon ver
pakt in eveneens mot kruistouwtjes verzegelde 
kistjes, die op hun beurt verpakt in grooto ver- 
zegeldo pakkisten naar do dépots verzonden 
worden.

Meermalen wordt het ambt van Dépöthouder 
als nevenbetrekking vervuld. Mecrdero mantri’s 
voor den opiumverkoop zijn tevens belast met 
het debiet van zout, enkelen fungcoren als hulp- 
poslcommies. Dank zij een scherp contróle-stelsel 
komen fraudes betrekkelijk weinig voor. Op 
cono ontvangst van ruim ƒ 35.000.000 word in 
1915 slechts / 1715 niet aangezuiverdo tekorten 
geconstateerd. Tekorten worden niet alleen door 
do mantri’s zelven, doch vaak ook door do aan 
hen toego voegde „helpers” veroorzaakt. De 
inlevering zoowel als de uitbetaling dor „djitjing” 
heeft talrijke, vaak kostbare maatregelen noodig 
gemaakt, ter voorkoming van knoeierijen, zoowel 
van de zijde der inleveraars, die meormalen sterk 
vervalschto stof aan den man trachten to bren
gen, als van de zijde der mantri’s, dio het inge- 
levcrde oneerlijk administreeren. Hot gehalte der 
Inlandsche lagere ambtenaron bij do Regio is 
niet zoo goed als gowonscht kan worden, waartoe 
zoowel de eentonigheid van hot werk heeft medo- 
gewerkt als de benoeming van minder geschikt 
personool door eenigo Hoofdon van gewestolijk 
bestuur, die binnen de grenzon van hun ambtsge
bied chef der exploitatie van hot opiummiddolzijn.

Do voornaamste voorschriften op do Regio 
betrekking hebbende zijn voor Java on Madoe- 
ra, zoomedo voor de Lamponschc-Districtcn, 
vastgelegd in Ind. Stb. 1909 no. 441 (Java Regie- 
ordonnantie), zooals dat Staatsblad later eenigo 
malen op ondergeschikte punten is gewijzigd, 
laatstelijk bij Ind. Stb. 1918 no. 301. Do vroe
ger voor Java en Madoora geldendo bopalin- 
gon, opgenomon in Ind. Stb. 1898 no. 277 on ge
wijzigd bij dat van 1901 no. 62 on 1902 no. 
171, zijn mot eenigo wijzigingon nog van toepas
sing op Bonkoolen, Palembang, Banka en Ondor- 
hoorighedon en op het eiland Torn at o en op eon 
klein deel van hot oiland Bat jan (rosidontio Ter- 
nato on Onderhoorigheden). In hot o vorig go- 
deelto van laatstgenoemd gewest, waartoo o.a. 
een dool van Nicuw-Guinoa behoort, gelden do 
rogiobopalingen nog steeds niot, wel is aldaar 
de invoer van opium krachtens zoor oudo bepa
lingen, on sedert kort ook hot bezit on gobruik 
van opium, vorbodon, doch aldaar zijn do alge
meen geldondo rcgiobepalingcn nog niot van 
kracht. Tot voor zoor korten tijd kon in hot Ter- 
nataansch gcdeelto van Niouw-Guinea opium, 
éénmaal clandestien ingevoerd, straffeloos ge
schoven worden waaraan thans oen einde is ge
maakt; invoering van do regie in hot gehoelo 
gewest werd nog in 1918 to gemoot gezion, 
waarbij tevens bedoelde streken tot abso
luut verboden kring zouden verklaard wor
den, ook voor die plaatsen waar het opiumge- 
gobruik thans bij Chineozon gowoonto is. Do
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tiemo huishoudon van don dosaman was in dio 
stroken niot te vermijden en veroorzaakte daar
door maar al te dikwijls omkooporij, corruptie, 
wraakoefening on hot duistere work van agonts- 
provocatour. Zoolang in een strook nog niet vrij 
goed bekend is wio de eigenlijko schuivers zijn, 
is het zelfs gevaarlijk tot een gobruikslicentio- 
stelsel over te gaan, omdat dan door niet-schui- 
vers oven veel op licentie zou worden aan gevraagd, 
met hot doel het vorkregene ook aan niet-opium- 
gobruikcrs clandestien te verhandelen. Wol is 
waar kunnen reeds nu overal de namen van do

•categorieën van personen, al dan niet voorzien 
schriftolijko vorgunning op naam, mot 

•of zonder een in dio vergunning uitgodrukt maxi
mum, is toegestaan. Vooral in do laatstbedooldo 
krin gon wordt een onfeilbaar en tegelijk goloide- 
lijk werkend middol gezien om zonder diroct ge
vaar voor invoer van clandestiene waar, hot ge
bruik op den duur to doen verdwijnen.

4j£gQlijke vergunningen (gebruikslicenties) 
met con aaarin genoemd maximum worden al
leen afgegovon aan personon, dio op het tijdstip 
der inwerkingtreding der betrekkelijko ordon
nanties reeds ter plaatse gevestigd 
van wion bekend was, dat zij reeds op dat oogen- 
blik gewoon waren opium to gebruiken. Aan 
personen, die zich nieuw aldaar vestigen, worden 
geen vergunningen uitgereikt, zoodat binnen 
eenigo tientallen jaren zulke streken door uit
sterving geheel opium vrij zullen zijn. Laatstbe- 
sprokon regeling is thans, wat Java en Madoera 
betreft, van kracht in do residontie Madoera 
en in een zich sterk uitbreidend deel van de ge
westen Këdoe, Soerakarta, D jok ja kart a, Këdiri, 
Madioen, Cheribon, Pëkalongan en Semarang, 
terwijl zij in voorbereiding is ten opzichte van 
uitgestrekte andere streken op genoemd eiland. 
Tevens werkt zij in meer of minder uitgestrekto 
gedeelten van schier alle geweston in de Buiten
bezittingen. Het eiland Banka, waar dat stelsel 
in 1915 met veel moeite en kosten werd inge
voerd, en waar voor de handhaving eene minu- 
tieuso administratio noodig is, beantwoordt 
voorloopig niet aan de hooggesteldo verwach
tingen, omdat aldaar in afwijking met elders 
binnen het nieuw verboden gebied, voorloopig 
toegestaan moest worden dat aan nieuwe 
Chineesche tin-exploitatie-immigranten ver
gund word om een gebruikslicentie te verkrij
gen, ingeval zij konden aantoonen reeds bij hun 
aankomst gewoon te zijn opium to gebruiken. 
Uit den aard der zaak werken do individueel ma
tig gerantsoeneerde oude bewoners van Banka er 
met alle macht toe mede om clandestien voor 
hun eigen behoefto op naam van die nieuwolingen 
zoo veel raogelijk meer Gouvernements tjandoo 
te verkrijgen. Vele pogingen om ook ondor do 
Chineesche mijnwerkers op het eiland Biliton 
het gebruik te beperken, hebbon tot nu toe niot 
kunnen leiden tot het nemen van doeltreffende 
maatregelen. Eene tot 1916 bijgewerkte kaart 
behoorende bij het verslag der Opiumregio over 
dat jaar (verkrijgbaar aan '’s Lands depot van 
Leermiddelen te Weltevreden), geeft een duide
lijk beeld van do grenzen en van den aard dor 
tot dat tijdstip gecreeërde verboden kringen on 
welke daarvan sedert do invoering der Regio 
zijn ontstaan. Bij het schoppen van verboden 
kringen is grooto voorzichtigheid geboden, niet 
alleen om sterk verloop van arbeidskrachten, ton 
nadeele der economische ontwikkoling dor be
trokken streken, to voorkomen, maar ook om
dat men, gezien de rousachtige uitgestrektheid 
onzer bezittingen, de ontelbare niot te bewaken 
eilanden on, in hot algemeen gesproken, do geringe 
betrouwbaarheid der Inlandscho politie, niot 
in staat is de verbodsbepalingen zonder mede
werking van de bevolking te handhaven. Overal 
waar do verboden kringen vroegor op onoordeel
kundige wijze zijn tot stand gebracht, heeft do 
sluikhandel zich sterk ontwikkeld. Ongewonschto 
inmenging van de Inlandsche politie in hot in-
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koopers geput worden uit do verkoopbockon dor 
mantri’s, doch die namen zijn niet betrouwbaar 
èn om dat vele koopers gefingeordo opgeven èn 
omdat do mantri’s geneigd zijn verschillende 
koopjes als één post, soms op oen verzonnen 
naam, to boeken, om daardoor minder werk 
met de registratie der koopers to hebben. Sedert 
1914 wordt op dit laatste middels oeno groote 
versterking van het Europcesch controle perso
neel (Regie-Controleurs) zoo scherp mogelijk 
toegezien, maar zelfs voor het geval, dat de ver- 
koopboeken der mantri’s en do daaruit opgo- 
maakte registratie der koopers, vermeldende de 
maandelijks door elk hunner gekochte hoeveel
heden opium juist zijn, kan men uit de verza
melde gegevens wèl nagaan wie do koopers zijn, 
en hoeveel door ieder hunner gekocht is, maar 
daaruit valt niet af te leiden wie de eigenlijke 
schuivers zijn, d. z. de personen die eventueel 
eene gebruikslicentie noodig hebben, omdat 
lang niet alle schuivers zelven opium koopen. 
Vaak geschiedt dit door tussc hen personen (litï- 
per), die het op hun eigen naam in opdracht van 
meerdere schuivers inslaan, zonder de namen 
dier laatston te vermelden. Wederverkoop van 
opium is verboden, al is het ook van de Regio 
afkomstig en wettig verkregen, ter voorkoming 
dat die wederverkoopers belang zouden hebben 
bij een grooten omzet, hetgeen het gebruik 
in de hand zou werken. Om den wederverkoop, 
die thans nog onder verschillendo vormen straf
feloos voorkomt, zoo moeilijk mogolijk te maken, 
mag niemand meer dan ten hoogste 1 thail Regie- 
opium in zijn bezit hebben, waardoor het slijten 
op grooto schaal voorkomen wordt. Aankoop 
ten behoeve van vèr-afwonendon, mits zonder 
winstneming on na daartoe bekomen opdracht, 
tot eene gezamenlijke hoeveelheid van 1 thail 
(titippen) is in don regel zonder vergunning 
toegestaan. Voor grootore hoeveelheden kunnen 
do hoofden van gewestelijk bestuur schrifte
lijke, voor niot langer dan één jaar goldendo 
vorgunningon om to titippen afgeven, op Java 
on Madoera tot oen maximum van '5 thail, 
elders ook tot grootore hoeveelheden (vervoors- 
of titip-licontios). Zij wordon op Java slechts 
bij uitzondering, meestal ton behoovo van kooli’s 
op erf pacht sporcoelon, dio zich niet of moeilijk 

daar kunnen verwijderen, verleend. Hot 
vervoerde moot door oen geloidebillot (soerat 
antëran) gedokt zijn on onaangebroken in do 
oorspronkelijke vorpakking do in hot geloidobil- 
let genoomdo bestemmingsplaats boreiken. In 
1916 werden zij op Java en Madoera 20, op 
Banka 129, ter Oostkust 
Riouw en
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van Sumatra 224, in 
Ondorhoorigheden 185 on elders op 

de Buitenbezittingen 51 malen verleend.
om het gebruik geleidolijk 

te doen afnomon is oeno beperking van hot kit.
Een der middelen ;
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wozon. In don pachttijd waron vorkoopplaatson 
on kitton (scliuifgologonhcdon) óón, waardoor 
hot verbruik word aangomoodigd. Na do invoo- 
ring van do Hegio mag in do vorkoopplaatson 
niot moor goschovon worden, on wordt alleen 
waar zulks in hot belang van do vlottondo be
volking strikt noorzakolijk is, gologonhoid go- 
govon om zelf medegebracht regie-O'pium in daar
voor speciaal aangewezen gebouwtjes of deolon 
daarvan, te schuiven. Dezo kitton, bambon 
(jav.), zijn alleen toegankelijk voor meordorjarigo 
mannen, niet-Europeancn. Vroogor bestonden 
ook enkolo speciaal voor vrouwen ingerichte 
kitton, welke ochter zijn opgohovon. Beschonkon 
personon moeton geweerd worden, verkoop van 
opium in do kit, ook onderling, is verboden, in 
pandgoven van voorworpon, enz. evonzoo. Hot 
getal kitten is sterk afnomond en bedroog ultimo 
1912 op Java nog slechts 74 tegonovor 755 in 
1905, en op de Buitenbezittingen 40. Binnenkort 
mag verwacht worden, dat allo kitton, niot go- 
logen op do drie hoofd plaatsen van Java on Ma- 
doora en op enkele residentie- on zoor enkele af- 
deelingshoofdplaatsen, zullen zijn ingetrokken. 
Beperking van liet gobruik door vermindering 
van het getal verkoopplaatsen is een middel, dat 
met de grootste omzichtigheid moet worden aan
gewend, omdat anders do wederverkoop en 
daarmede het gebruik zou toenemen, terwijl de 
kans om de namen van do eigenlijko schuivers 
te leoren kennen vermindert. Bovendien zou 
eeno al te snelle en onoordeelkundige verminde
ring van hot aantal plaatsen, waar mon zich op 
wettige wijze van tjandoo kan voorzion, het ge
vaar voor den sluikhandel wederom vergrooton; 
toch kon het getal op Java on Madocra van 
1025 op 1 Januari 1905 tot op 823 op ultimo 
1916 worden tcruggobracht.

Een ander bestrijdingsmiddel is do beperking 
van de uren van openstelling der verkoopplaat
sen; waren dezo bij den aan vang der Gouverno- 
montsexploitatie, zoowel op werk- als op Zon
dagen, bijna alle goopend van ’s morgons 6 tot. 
’s avonds 10 a 11 uur, sedert zijn do openings
uren belangrijk lator on do sluitingsuron vroeger 
gostold en zijn bovondion do mocsto in do middag
uren gesloton. Voorts zijn zij ’s Zondags don 
goheelon dag gesloton, bohalvo do allordrukste, 
die op dien dag slechts enkolo uron toegang vor- 
loenon.

Waar vroogor bij feestelijkheden, door too- 
doon van do pachters, hot opium oen groote 
rol speeldo, is bij Ind. Stb. 1911 no. 188 juncto 
1912 no. 533 het gratis verkrijgbaarstollon of 
als prijs uitlovon van opium bij hot in hot open
baar aanloggen van feestelijkheden on volksspo- 
lon dan wel bij hot houden van optochten, ver
boden. Mede is vorbodon do vorkrijgbaarstol- 
ling on hot bezit van opium aan porsonon jonger 
dan 18 jaar (Ind. Stb. 1911 nos. 374 on 375), 
Ter voorkoming van uitbroiding van hot opium
gebruik onder de Europeanen is aan hon hot 
bezit, do oigondom on het vervoer van opium en 
van do ovorblijfsolon daarvan, zoo ook do ver
koop daarvan vorbodon, indion zij niot in hot 
bezit zijn van oone van bostuurswogo afgogovono 
vergunning (Ind. Stb. 1911 no. 494 juncto 1914 
no. 470). Voorts zijn nog maalrogolon gotroffon 
tot woring van hot opiumgebruik in hot leger 
op de vloot.

In onmiddollijk verband mot don strijd togen

hot opium zijn algomoono verbodsbepalingen 
gotroffon togen don invoor, hot bezit, den eigen
dom on don vorkoop van stoffon als morphino, 
cocaïne, enz., dio als surrogaten van opium 
kunnon aangowond wordon (Ind. Stb. 1911 no. 
484). Zie omtront don aard on hoevoelhoid van 
don invoor in Nodorlandscli-Indië van ruw on 
boroid opium, morphino, proparaten on mengsels 
daarvan, van cocaïne, oucaïne A on B en surro
gaten bijlago no G van hot verslag betreffende 
don dionst der Opiumregio over 1916 (Verkrijg
baar bij hot Dépot van Leormiddelen te Welte
vreden). Ten aan zien van het geneeskundig ge
bruik zijn bij Ind. Stb. 1911 no. 485 juncto Ind. 
Stb. 1914 no. 563 (morphine-ordonnantie) rege
lingen vastgosteld omtrent den invoer, het bezit, 
den eigendom of het in voorraad hebben voor ge
noemd gebruik van opium, opiumhoudende 
stoffen, morphino, surrogaten van morphine, 
spuitjes on andere goroedschappen voor mor- 
phine-inspuitingon. Modellen zijn vastgesteld 
(Bijbladen nos. 7549 en 7596) voor de daartoe 
aan te houden registers door apothekers, apo- 
thoek-houdendo goncesheoron on veeartsen. Ook 
is do uitvoer van dio stoffon on gereedschappen 
bij Ind. Stb. 1912 no. 536 juncto 1914 no. 561 
verboden; ten slotte zijn bij Ind. Stb. 1914 no. 
562 regelen gotroffon omtront de fabricatie 
enz. van cocaïno. In 1918 (Ind. Stb. no. 34) 
kwam eeno niouwo opiumaanvoer-ordonnantie 
tot stand, houdondo bepalingen op het bezit 
van -opium, morphino, cocaïne, injecticspuitjes 
enz. in do wateren van goheol Nederlandsch- 
Indië, mot inbegrip van dio, bohoorende tot 
do Inlandscho zclfbosturondo landschappen.

Bepalingen omtront don aanvoer (doorvoer) 
en het opslaan in entrepot van opium zijn voor 
Java en Madocra, Sumatra’s Westkust en Tapa- 
noeli opgenomen in Ind. Stb. 1879 no. 224 juncto 
1907 no. 408 en voor het gebied waar de Regie 
na 1906 is ingevoerd, met uitzondering van 
Djambi, in do betrekkelijke Regie-ordonnantics. 
Lr Ind. Stb. 1907 no. 341 is bepaald in hoeverre 
verklaringen van den Directeur of van den Schei
kundige bij do fabriek der Opiumregie bewijs
kracht hebben in zaken van overtreding der 
algemeene verordeningen betreffende do Regie 
in Nederlandsch-Indië. Bij ordonnantie van 
4 Februari 1913 (Ind. Stb. no. 218) zijn deze 
voorschriften herzien.

Do bepalingen omtrent do verpakking van 
het opium door do Regio en omtrent den ver
koop daarvan (do z.g. verpakkings-ordonnantic) 
zijn geheel herzien bij Gouvernementsbesluit 
van 9 Januari 1913 no. 3 (Ind. Stb. no. 13). Bij 
dat van 10 Februari 1905 no. 13 (Ind. Stb. no. 
133) is den Hoofdinspectour Chef van den dienst 
dor Opiumregio de bevoegdheid toegekond om de 
overstorting dor bij do verkoopers ontvangen 
gelden to regolen. Over hot algemeen is eeno 
10-daagscho storting voorgeschxevon; voor zeer 
kleine, dan wel voor zeer moeielijk te bereiken 
verkoopplaatsen wordt eeno maandelijkscho 
storting voreischt.

Do formatio van hot dirigccrond on inspec- 
teerend personeel bij don dienst der Opiumregio 
is het laatst vastgestold bij Ind. Stb. 1911 no. 
89. In Bijblad 6350 worden wenkon gegovon om
trent do verhouding tusschen don Hoofdinspeo- 
tour Chef van den dionst on do Hoofden van ge
westelijk bestuur.
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productie en gebruik te beperken; 2°. dat do 
gedelegeerden, ieder voor zoover hun eigen 
gouvernement aanging, op voorbeeld van China 
en ecnige andere landen, soortgelijke maatre
gelen zouden aanbevelen; 3°. dat anders dan voor 
medicinale doeleinden het gebruik van opium 
öf verboden öf onder zorgvuldige controle moest 
worden gesteld, rekening houdende met de 
hecrschende, overal verschillende toestanden; 
4°. de wenschelijkheid dat elke Regcering maat
regelen zou treffen tot tegengang van den smok
kelhandel van opium, en van zijn alkaloïden, 
preparaten en derivaten, zoomede voor alle 
landen van de verplichting om den uitvocr van 
opium enz. uit do afscheephavens, naar landen 
waar de invoer verboden is, te beletten; 5°. 
dat, gezien het ernstige gevaar dat eene onbe
perkte fabrikage, handel en detailverkoop van 
morphine met zich brengt, het hoogst noodzake
lijk is daartegen drastische maatregelen te ne
men; 6°. dat de opiumcommissie zich niet be
voegd achtte om uit een wetenschappelijk oog
punt een onderzoek in te stellen naar anti- 
opiummiddelen, en naar de eigenschappen en 
uitwerkselen van opium; 7°. dat het, in navol
ging van enkele regeeringen, aanbeveling ver
dient, dat alle regeeringen, welke concessies of 
nederzettingen in China bezitten, zoo spoe
dig mogelijk zullen overgaan tot de sluiting der 
in hun gebied bestaande opiumkitten (d. z. dus 
schuif ge legenheden); 8°. dat de delegaties hunne 
respectieve regeeringen in ernstige overweging 
zouden geven om zich met China te verstaan ten 
einde binnen hunne concessies den aan maak 
en verkoop van opiumhoudende anti-opiummid- 
delen te verbieden; 9°. de wenschelijkheid dat 
de bestaande pharmaceutische wetten door do 
diverse regeeringen van toepassing zouden wor
den verklaard op hunne onderdanen in de con
sulaire districten, concessies en nederzettingen 
in China. Deze te Shangliai genomen resoluties 
gaven aanloiding tot eene Opiumconfercntie 
in 1911/12 in den Haag, bijgewoond door de 
vertegenwoordigers en gevolmachtigden van 
12 mogendheden, die op den grondslag van de 
besluiten van Shangliai, de beginselen vastlog
de van het accoord om tot de uitroeiing van de 
plaag te komen. Er werd een opiumverdrag 
(conventie), bestaande uit 25 artikelen, ont
worpen, waarin de volgende hoofdstukken be
handeld werden: 1. ruw opium; 2. bereid opium; 
3. medicinaal opium, morphine, cocaïne enz.; 
4'. maatregelen door de „Trcaty Powers” in 
overleg met China te nemen aangaande den in- 
voer en smokkelhandel, het medicinaal gebruik, 
den tegengang van openbare kitten, het verbod 
van schuiven in bordeelen en op plaatsen van 
openbare vermakelijkheden, de vermindering 
van het getal verkoopplaatsen, zoomede het toe
zicht op den kleinhandel en op het vervoer 
middels postpakketten; 5. uitvaardiging 
wetten en reglementen, voorzoover zulks nog niet 
had plaats gehad, tof het strafbaar stellen 
het onwettig bezit van ruw en bereid opium, 
morphine, cocaïne en hunne zouten, waarbij 
door tusschenkomst van het Ncderlandsche 
Ministerie van Buiten land schc Zaken, de 
gendheden onderling van den tekst dier wetten 
en reglementen zouden worden in kennis gesteld, 
zoomede van de statistische cijfers den handel 
in opium betreffende; 6. omtrent het in do

In 1916 bedroegen de bruto ontvangsten 
ƒ 35.345.160 en de exploitatiekosten ƒ 6.933.646 
(waarvan ƒ 4.199.056 aan grondstoffen, bereiding 
en verpakking cn ƒ 2.734.590 voor de exploitatie 
op het terrein, de bestrijding van den sluikhan
del, het gebruik der stoomschepen, pensioenen, 
enz. en de inspectie), latende een netto winst van 
/ 28.411.514. Hoewel van deze netto winst ongo- 
veer het */3 gedeelte op rekening van Java 
en Madoera en slechts 1/3 op die van de Buiten
bezittingen mag gesteld worden 
teerde hoeveelheid op Java en Madoera slechts 
946.334 thail tegenover 1.423.4S4 thail in de 
Buitenbezittingen. Uit deze cijfers blijkt, dat 
per inwoner gemiddeld veel meer op de Buiten
bezittingen dan op Java en Madoera geschoven 
wordt. Ginds wordt per jaar en persoon gemid
deld 14,2 mata, hier slechts 3,1 mata opium 
gebruikt. Op eene bevolking van ruim 30.000.000 
inwoners op Java cn Madoera is de genoemde 
hoeveelheid zeer gering, en noch als een groot 
hygiënisch, noch als een groot economisch kwaad 
te beschouwen. 32 % van het op Java gesletene 
wordt door Chineezen gekocht, 6S % door Inlan
ders. Voor de Buitenbezittingen is deze ver
houding 84 % tot 16 % en voor geheel Neder- 
landsch-Indië resp. 65 % en 35 %. Het totaal 
debiet in den geheelen Archipel op 2.500.000 
thail stellende, zou per jaar en per inwoner ge
middeld 6 mata of voor ƒ0,90 aan opium be
steed worden.

Bij benadering'wordt door Inlanders per-per- 
soon en per jaar 39 cent aan opium uitgegeven. 
Voor Chineezen kan wegens gebrek aan vol
doende kennis omtrent het zielental geen cijfer 
gegeven worden, maar het zal een zeer aanzien
lijk aantal malen hooger zijn. Als vergelijkend 
cijfer moge dienen, dat in Nederland per jaar 
en ziel ongeveer ƒ 20 aan alcoholia’ wordt 
verteerd. In China werd bij een totaal ge
schatte bevolking van 400 millioen inwoners, 
volgens de Chineesche opgaven in 1906 584.800 
pikoels geproduceerd en 51.000 kisten inge
voerd, in 1908 waren deze cijfers respectie
velijk 367.250 en 42.106 kisten en in 1911 
66.775 en 21.220 kisten. In 1917 werd uit 
Britsch-Indië de invoer gestaakt. De productie
cijfers zijn echter niet betrouwbaar en vermoe
delijk buitengewoon sterk geflatteerd, om te 
kunnen wijzen op een groole vermindering van 
het gebruik. In Britsch-Indië nam de met papa
ver bebouwde oppervlakte af van 613.996 acres 
met een netto revenu van £ 3.572.944 in 1905/06 
tot 350.000 acres met eene (grootere) opbrengst 
van £4.420.600 in 1909/10.

De strijd tegen het opiummisbruik wordt 
sedert eenigc jaren door de verschillende Re
geeringen internationaal gevoerd. Op initia
tief van de Vereenigde Staten van Noord-Ame- 
rika werd op den lsten Februari 1909 te 
Shanghay onder voorzitterschap van Bishop 
Charles H. Brent door eene Internationale 
opiumcommissie, waarin o.a. de door de 
Ncderlandsche Regeering afgevaardigde heeren 
A. A. de Jongh, de toenmalige, en W. G. van 
Wettum, de tegenwoordige Hoofdinspecteur, 
Chef van den dienst der Opiumregie, zitting na
men, negen resolutiën aangenomen, in het kort 
behelzende:

1°. erkenning, dat het Chineesche gouverne
ment ernstige pogingen in het werk stelde om
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bieden, behoudens uitzonderingen * te maken 
voor: apothekers, apotheckhoudendo genees
kundigen, veeartsen en voor hen, die van de 
Regeering verlof hebben gekregen tot het drijven 
van handel in het groot daarvan, dan wel van 
het daaruit fabriekmatig bereiden van genees
middelen.

Voor de overweldigend grooto literatuur, het 
opium betreffende, zij verwezen naar de reper
toria van Hooykaas en Hartmann, waarvan een 
exemplaar in do bibliotheek van het Ministerie 
van Koloniën te ’s Gravenhage tot op den dag 
wordt bijgehouden.

Voor hen, die belang stellen in de werking der 
Opiumregie, zij voorts gewezen op het sedert 
1915 in druk uitgegeven jaarverslag betreffende 
dien dienst, welk verslag o. m. voorzien is van 
een geregeld bijgehouden kaart der verboden 
kringen en van gewestelijke grafische voorstellin
gen van het debiet sedert den aan vang van het 
monopolie, terwijl in den genoemden eersten 
jaargang een kort historisch overzicht is opge
nomen betreffende/ de teelt van papaver en de 
verboden kringen/jnr i-Vc? V. B.

OPIUM CONFERENTIES. Zie OPIUM. :
OPIUMREGIE. Zie OPIUM.
OPLEIDING VAN ADMINISTRATIEVE AMB

TENAREN (INDISCHE BESTUURS-). Ofschoon 
na hot herstel van het Nedcrlandsch gezag niet 
viel te betwisten, dat het wenschelijk was den 
ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur dege
lijke kennis bij te brengen zoowel nopens de inrich
ting van het bestuurswezen als omtrent de talen, 
zeden en gewoonten dor volken van den Indischen 
Archipel, zou niettemin eene doeltreffende rege
ling dienaangaande lang op zich laten wachten. 
De Gouverneur-Generaal Van dor Oapellen deed 
een eersto bescheiden poging om aanstaande 
bestuursambtenaren eenigszins voor hun taak 
voor te bereiden; hij bepaalde namelijk (Ind. 
Stb. 1819 No. 34), dat de Europecsche jonge
lieden, die voor bestuursambtenaar waren be
stemd, gedurende eenigen tijd onder „hot on- 
middcllijk opzigt en de zorg” zouden worden 
geplaatst van do besturende hoofdambtenaren 
te Batavia, Soprabaja, Djokjakarta, Makasser, 
Amboïna ..en Malaka. Tijdens die "plaatsing 
zouden zij onderricht ontvangen in do inheem- 
sche taal, on zich door omgang met de inlandsche 
hoofden on hun zonen vertrouwd hebben te 
maken met de plaatselijke zeden en gewoonten. 
Tevens schreef Van der Capellen voor, dat de 
reeds in dienst zijnde bestuursambtenaren zich 
moesten toeleggen op kennis van do landstaal, 
welk voorschrift bij latere gelegenheden werd 
herhaald (vgl. o. m. Ind. Stb. 1827 No. 109, 
1837 Nos. 20, 23).

Meer en meer rijpto intusschon hot besef, 
dat ingrijpende maatregelen noodig waren om 
zich van een korps behoorlijk onderlegde be
stuursambtenaren te verzekeren.

Nadat oen to Soorakarta opgericht „Instituut 
voor do Javaanscho taal” (Ind. Stb. 1832 No. 26, 
1834 No. 66), waar tevens onderricht werd gogo- 
von in do geschiedenis on de volksinstcllingen van 
Java, bewezen had niet voldoende vruchten af 
te werpen (bij Ind. Stb. 1S43 No. 1 word het opge
heven), vatte do regeering hot plan op, in het 
moederland con leergang voor don Indischen 
burgerlijken dienst (waaronder to begrijpen den 
dienst bij hot bestuur en dien bij do rochterlijke

logonheid stellen van die mogendheden, welke 
niet op die conferentie vertegenwoordigd waren, 
alsnog door een gevolmachtigde to ’s Graven- 
hagc het opiumverdrag to doen medcondorteo- 
kenen, omtrent de ratificatie daarvan, omtrent 
het tijdstip der inwerkingtreding en omtront 
de gevolgen welke het terugtrekken van een 
der contracteerende mogendheden op de convon- 
tic zou uitoefenen. Een tweede opiumconfcrentio 
was nog in 1912 noodig door het feit, dat ver
schillende daartoe uitgonoodigde mogendheden 
zich van de onderteekening der overeenkomst 
onthielden. Zij besliste, dat de ratificatiën der 
toegetreden mogendheden niettemin konden 
worden neergelegd. Zij ruimde verder misver
standen op ten aanzien van de strekking van 
het opiumverdrag en droeg aan Nederland op 
de achtergebleven staten te overreden zich 
daarbij aan te sluiten. In Juni 1914 werd eene 
derde conferentie, even als beide vorige in den 
Haag, gehouden om voor het geval op 31 Decem
ber 1914 nog niet de onderteekening van alle 
mogendheden zoude verkregen zijn, do conventie 
toch en zulks niettegenstaande de hinderpalen, 
door enkele mogendheden in den weg gelegd, in 
werking te doen treden. Deze laatstbedoelde 
mogendheden zijn Turkije en Servië, terwijl 
Griekenland geteekend heeft onder voorbehoud 
voor zooveel betreft de toepassing op het toen 
nieuw verkregen grondgebied. De namen der mo
gendheden, welke het verdrag geteekend hebben 
of de onderteekening hebben toegezegd, zijn : Ar
gentinië, België, Bolivia, Brazilië, Bulgarije, Chili, 
China, Columbia, Costa-Rica, Cuba, Denemar
ken, Dominicaansche Republiek, Duitschland, 
Equador, Frankrijk, Groot-Brittannië, Guata- 
mula, Haïti, Honduras, Italië, Japan, Luxem
burg, Mexico, Montenegro, Nederland, Nicaragua, 
Noorwegen, Oostonrijk-Hongarije, Panama, Pa
raguay, Peru, Pcrzië, Portugal, Roemenië, Rus
land, Salvador, Siam, Spanje, Uruguay, Vene
zuela, Zweden en Zwitserland. Aan het slot- 
protocol, waarvan de zakelijke inhoud overeen
stemt met boven aan ge ge ven doel der confcrontie, 
is nog eene resolutie gevoegd, waarbij de Nedor- 
Jandsoho Minister van Buitenlandscho Zaken 
werd uitgenoodigd, om bij de mogendheden, die 
de conventie geteekend, doch nog niet gera
tificeerd hebben, nóch het voornemen hebben 
te kennen gegeven daartoe over te gaan, drin
gende stappen te doen, ten einde haar er toe 
te bewegen zich binnen don kortst mogelijken 
tijd bereid te verklaren om alsnog tot bekrach
tiging over te gaan, opdat de Conventie zoo 
spoedig mogelijk in werking zou kunnen treden. 
De vlak daarop uitbrekende oorlog heeft in het 
buitenland de verdere afwikkeling dezer materie 
grootendoels verhinderd. Voor zooveel Neder
land betreft was echter juist to voren, in Juli 
1914, lu^t opiumverdrag reeds tot wet verheven; 
bij die wet zijn o.a. opgenomen: definities van do 
in die wet bedoeldo stoffen on middelen; een 
algemeen verbod om in Nederland opium to 
bereiden (waarmede een eind kan gemaakt 
worden aan den clandestiencn invoer van uit 
Nederland naar do koloniën, welke door het 
personeel van eenige groote stoomvaartmaat
schappijen op vrij grooto schaal gedreven werd); 
bepalingen die in-, ver- en uitvoer, bereiding, 
verkoop, in voorraad hebben van do in hot 
verdrag genoemde stoffen on middelen vor-
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een gunstigo gelegenheid om aan de geopperde 
bedenkingen tegemoet to komen. Toen werd 
namelijk, ingevolge de wet op hot middelbaar 
onderwijs, de Delftscho academie omgezet in do 
„Polytechnische School”, bij welk technisch 
instituut voor de bestuursopleiding uiteraard 
geen plaats was. Bepaald werd nu, dat die op
leiding (evenals de aanvullende studie voor 
Indisch rechterlijk ambtenaar) b)j eene rijksinstel
ling to Leiden zou geschieden (Ind. Stb. 1846 No. 
126), tcnVyT ccnige jaren later ook in Indië do 
mogelijkheid werd geopend om te studeeren 
voor bestuursambtenaar. Door reorganisatie 
van het in 1860 te Batavia geopend Gymnasium 
Willem III werd daar namelijk in 1867 eeno 
hoogerc burgerschool met vijfjarigen cursus 
opgericht, waarnevens, op het voorbeeld van do 
rijksinstelling te Leiden, eeno afdceling voor 
Indische taal-, land- en volkenkunde, de zooge
naamde Afdeeling B van het Gymnasium Willem 
III, in het leven werd geroepen.

Bij Koninlijk besluit in Ind. Stb. 1S64 No. 194 
werd het examen vastgesteld,waaraan men moest 
voldoen om tot bestuursambtenaar benoembaar 
te zijn, terwijl tegelijk werd bepaald dat dit 
examen telken jarc zoowel in Nederland als 
in Indië door eene daartoo aangewezen commissie 
zou worden afgenomen.

De rijksinstelling te Leiden, waarnaast tege
lijkertijd, in 1864, te Delft eeno gemeentelijke 
instelling voor onderwijs in de taal-, land- en 
volkenkunde van Nederlandseh-Indië was ver
rezen, heeft niet aan de daarvan gekoesterde ver
wachtingen beantwoord. De leerlingen, die amb
tenaar wilden worden, hadden er recht op, dat 
zij na volbrachte stud ie tot het vercischte examen 
in staat zouden zijn, en de vergelijking konden 
doorstaan met de leerlingen van de Delftscho 
inrichting. Het vrije, minder op oxamenoischen 
gericht onderwijs te Leiden bleek echter in dit 
opzicht minder goed doel te treffen; de ge
meentelijke Delftscho inrichting trok verre
weg de meesten der voor Indisch ambtenaar 
studeerenden tot zich, en de rijksinstelling to 
Leiden geraakte langzaam, maar zeker achterop. 
In de Gids van Maart 1874 sprak Mr, J. Pijnappel 
het uit, dat zij mislukt was en twee jaren later 
volgde hare opheffing. In datzelfde jaar werd bij 
de wet tot regeling van het hoogcr onderwijs 
bepaald, dat aan minstens één universitcit onder
wijs zou worden gegeven in het Mohammc- 
daansch recht en de overige volksinstcllingen en 
gebruiken in Nederlandseh-Indië, in het Staats
recht en de inrichting van het bestuur in 
’s Rijks Koloniën en Overzeesche bezittingen, 
en in de taal-, lettor-, land- en volkenkunde van 
don Oost-Indischen archipel. Zooals bekend, werd 
voor dit doel de Lcidscho universitcit uitverko
ren.

macht) in het leven te roepen. Tot op dat tijd
stip (± 1842) golden voor do uitzond in g als 
Indisch burgerlijk ambtenaar geen spccificko 
oischen; Ind. Stb. 1S25 No. 32 onderscheidde 
slechts drio klassen van personen, aan wie het 
zoogenaamd „radicaal” van ambtenaar (d. i. het 
geschrift, waarbij men bevoegd werd verklaard 

een ambt bij den burgerlijken dienst in 
Indië te vervullen) kon worden uitgereikt. De 
eerste klasse werd gevormd door academisch ge
gradueerden en personen, die in cenig openbaar 
ambt, niet beneden den rang van commies, naar 
behooren hadden gediend; de tweede klasse be
stond uit hen die, zonder gegradueerd to zijn, 
academisch onderwijs hadden genoten, of eenig 
ambt, niet beneden den rang van adjunct-com- 
mies, op bevredigende wijze hadden vervuld; 
de derde klasse eindelijk omvatte diegenen, welke 
niet tot de twee eerste klassen konden worden 
gerekend, doch niettemin van geschiktheid voor 
den burgerlijken dienst hadden doen blijken.

Het hier bedoeld onderscheid in drie klassen 
nu wilde de regeering behouden, met dien ver
stande echter, dat voortaan de eerste klasse zou 
bestaan uit doctoren in do rechtswetenschap, 
die bij do Koninklijke Academie te Delft een 
voldoend examen zouden hebben afgïTfëgcl in 
de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandseh- 
Indië; de tweede klasse uit hen die, den graad van 
doctor in de rechten niet bezittende, bij de 
Delftscho Academie een voldoend examen zou
den hebben afgelegd in de onderscheidene vak
ken van kennis en wetenschap welke voor den 
bestuursdienst noodig werden geoordeeld; de 
derde klasse uit hen, die getuigschriften zouden 
kunnen overleggen van met goed gevolg genoten 
lager en middelbaar onderwijs. Voor de leden der 
eerste klasse zouden alle ambten in Nederlandseh- 
Indië toegankelijk zijn; voor die der tweede 
klasse alle ambten met uitzondering van de 
rechterlijke; voor die der derde klasse alleen 
de lagere ambten. In dezen zin kwam bij Koninkl. 
besl. in Ind. Stb. 1843 No. 12 eeno regeling tot 
stand, waarbij de Kroon zich tevens de bevoegd
heid voorbehield om, op voordracht van den 
Gouverncur-Generaal, in Indië aanwezige per
sonen het radicaal van burgerlijk ambtenaar 
toe te kennen en bij een der drie klassen in te 
deelen.

ty De toeloop tot den nieuwen leergang was niet 
bijster''groot, ëiT’de regeering zag zich dan ook 
ter voorziening in de behoefte van den dienst 
genoodzaakt aan tal van niet in Delft opgeleide 
personen het „radicaal” te vcrleenen. Ten einde 
hierin verbetering te brengen werd bij Ind. Stb. 
1859 No. 58 aan in Delft studeerenden vrijstelling 
van college-gelden en na voldoend eindexamen 
aanstelling tot candidaat-ambtenaar (d. w. z. 
aanspraak op benoeming tot bestuursambte
naar) toegezegd ,maar toen eenige jaren later in 
Indië een overcompleet van bestuursambtenaren 
ontstond, trok de regeering dezen maatregel in 
(Ind. Stb. 1862 No. 83).

Inmiddels waren van verschillende zijden 
tegen de opleiding in Delft, zooals zij zich op 
den grondslag der regeling van 1843 ontwikkeld 
had, bedenkingen ingebracht. Er ging, vond men, 
weinig vormende kracht van die opleiding uit; 
bovendien achtten velen hot gewonscht, dat ook 
in Indië j'ongelui voor bestuursambtenaar zouden 
kunnen worden opgeleid. Het jaar 1863 bracht
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De eigenlijke Indische Óeó4wam>plciding bleef 
evenwel de taak der Indische instelling te Delft1), 
een taak, die zij een tijd lang met eene andere 
gemeentelijke inrichting zou deelen. In J 877 
volgde namelijk de gemeente Leiden het 
beeld van haar Delftscho zuster on schonk óók 
aan eene gemeentelijke instelling voor de
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*) Voor hen, die Indisch rechterlijk ambte
naar of doctor in de Indische taal-,land 
volkenkunde wilden worden, was de Leidscho 
universitcit het aangewezen instituut.
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leiding van Indische bestuursambtenaren hot 
aanzijn, welke instelling echter bij gebrekaan ge- 
noegzamo belangstelling in 1891 werd opgeheven.

Zoo was dan anno 1891 de Indische Instelling 
te Delft, kortweg de 1.1. genoemd, de inrichting 
in Nederland, waar de jongelingschap tot het 
examen voor den Indischen bestuursdienst, hot 
zgn. groot-ambtenaarsexamen, werd voorbereid. 
Nadat bij Kon. besl. in Ind. Slb. 1893 No. 257 do 
reeds cenigc malen gewijzigde exameneischen 
opnieuw waren herzien, vroeg de gemeente 
Delft aan het Rijk een subsidie, dat haar tot een 
bedrag van ƒ 12.000 ’s jaars werd verleend. De 
regeering van haar kant verzekerde zich eenigen 
invloed op het onderwijs en op de aanstelling 
en het ontslag van het onderwijzend personeel, 
met het oog waarop eon college van curatoren 
werd ingcsteld.

Do positie van de Delftsche instelling scheen 
dus vast en zeker, doch weldra zou blijken dat 
met betrekking tot de opleiding der bestuurs
ambtenaren andere wegen zouden moeten 
worden betreden. Gaandeweg waren de examen
eischen sterk opgedreven; de studie was steeds 
minder op verheldering en verruiming van inzicht, 
steeds meer op détail-kennis, op geheugenwerk 
gericht geworden. Het groot aantal dergenen, die 
om plaatsing bij het binnenlandsch bestuur 
dongen, riep een scherpe concurrentie, een op de 
spits gedreven punten jacht in het leven, en had 
daarbij dit slechte gevolg dat zij, dio aan do 
eischcn voldeden, maar als gevolg van het be
perkt aantal beschikbare plaatsen niet konden 
worden aangestcld, in den besten tijd huns levens 
conige jaren nutteloos verloren zagen gaan. Ook 
ontbrak bij dit cxamenstelsel elke waarborg, dat 
de regeering werkelijk voor hun taak geschikte 
ambtenaren kreeg; veelheid en verscheidenheid 
van kennis alleen immers geven nog geen maat
staf van beschaving, flinkheid, doortastendheid 
enz., kwaliteiten waarop het bij den bestuurs
dienst juist in do eerste plaats aankomt.

Toon in 1897 een overcompleet van ambte
naren noodzaakte tot de aanneming van een 
geringer aantal krachten dan tot dusver regol 
was geweest, traden de bezwaren van persoon
lijken aard, aan liet bestaande stelsel verbondon, 
meer dan ooit in het licht. Van 1897 tot en mot 
1900 toch werden van uit hot moederland 
slechts 40 ambtenaren uitgezonden, terwijl 191 
examens werden afgelegd, waarvan 124 met vol
doenden uitslag. In Indiö werden in dat tijdvak 
20 ambtenaren aangenomen, terwijl daar 70 
examens werden afgclegd, waarvan 47 voldoende. 
En do toestand werd er niet beter op, toon do 
regeering, in verband met hot ondanks do be- 
perkto indienstneming aanhoudend overcom
pleet van bestuursambtenaren, kennis gaf van 
haar voornemen om noch in 1901, noch in 1902 
ambtenaren uit do geëxamineerd on van dio 
jaren voor don dienst te bestommon.

Een natuurlijk gevolg van dezon loop van 
zakon was eeno gestadige vermindering van het 
aantal leerlingen .der I.I.; hare inkomsten 
gingen achteruit en de gemeenteraad van 
Delft zag zicli eindelijk genoodzaakt eeno ver- 
hooging van het subsidio te verzoeken. Aan 
dit verzoek meendo do regeering niet to moeten 
voldoen, waarop do Delftsche gemeenteraad, do 
zaak moede, besloot met ultimo December

900 de I.I. op to heffen.

Dit besluit werd door den tocnmaligcn Minis
ter van Koloniën Crcmor niet betreurd. De heer 
Cremcr was een tegenstander van do Delftsche 
opleiding, die naar zijn overtuiging niet aan de 
eischen van don tijd beantwoordde. Eon groot 
bezwaar achtte hij het, dat daarbij alle gewicht 
op de studie zelve werd gelegd, en noch met 
do algemeene ontwikkeling en de mate van be
schaving, noch met de karaktereigenschappen 
van de sollicitanten werd rekening gehouden. 
Verder was do heer Cremer van oordeel, dat eene 
opleiding in Indië, buiten aanraking met Neder
land, voor ambtenaren die in Indië het Neder- 
landsch gezag hebben te vertegenwoordigen, 
ónmogelijk kan voldoen. De bestuursambtenaar, 
aldus die bewindsman, wordt door de inland- 
scho bevolking aangemerkt als de afgezondene 
van het moederland, is voor haar de maatstaf 
waarnaar Nederland en het Nederlandsch be
stuur beoordeeld moeten worden. Met het hier
uit voortvloeiend zeer bijzondere karakter van 
het bestuursambt is het kwalijk vereenigbaar, 
dat daartoe ook geroepen kunnen worden per
sonen, die Nederland en Europa nimmer hebben 
aanschouwd.

De universiteit to Leiden, zoo meende de 
Minister, voorgelicht door eeno commissie 
waarin o. m. de hoogleeraren Kern en De Louter 
en de hoeren Groeneveldt en Mullemeister 
zitting hadden, is de vanzelf aangewezen plaats 
voor de opleiding der candidaat-ambtenaren. 
Men vindt er reeds gelegenheid voor de studie 
van Maleisch, Javaansch, Mohammedaansch 
recht, Staatsinstellingen en Land- en volken
kunde van Nedcrlandseh-Indië, bovendien van 
het Sanskriet, het Arabisch, hot Chineesch, de 
Staathuishoudkunde en de Statistiek, en van de 
rechtswetenschap in haar verschillende onder
deden. Overigens geeft zij do schoonste gelegen
heid tot ontwikkelende studie. Met eenige aan
vulling van do leerkrachten der universiteit 
wordt het gewenschte doel het eenvoudigst 
bereikt.

Do bezwaren van het vroegere stelsel, t. w. 
do geringe waarborgen omtrent do wezenlijke 
geschiktheid der adspiranten en het verloren 
gaan van jarenlange studio voor degenen die, 
hoewel geslaagd, geen plaatsing in ’s lands 
dienst verkregen, dienden naar het gevoelen 
van den heer Cremer, to worden ondervangen 
door van regceringswego jongelieden voor de 
studio van Indisch ambtenaar aan te wijzen, en 
do aangewezenen gedurendo hun opleiding gade 
to slaan om, zoo noodig, ongeschikt blijkende 
elementen tijdig to kunnen verwijderen. Dege
nen, die voor aanwijzing als candidaat-Indisch 
ambtenaar in aanmerking wenschten to komen, 
zouden zich moeten onderwerpen aan eon jaar
lijks zoowel hier te lande als in Indië door daar
voor in to stellen commissies af to nomen examen, 
tot welk examen slechts zij kondon worden too- 
gelaton, die het einddiploma bezitten conor 
hoogero burgerschool met vijfjarigen cursus, dan 
wel een diploma, dat toelating geoft tot do studie 
aan eeno universiteit. Dit examen zou verge
lijkend zijn, doch verschillen naar gelang het 
sollicitanten betreft in het bezit van het eene 
dan wel van het andere diploma. Het zou niet 
mogen loopen ovor vakken vallondo buiten het 
examen, dat voor het verworven diploma ia 
noodig geweest, en voorts aldus moeten worden

J
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: len dor Maloischo taal; do geschiedenis van 
Nederlandsch-Indië en do liistorio en methoden 
dor zending in den Malcischon Archipel tot 
1800; do landkunde van den Indischen Archipel 
en do hoofdtrekken van hcdendaagsch recht, 
terwijl hot eindexamon omvat:

«. do Maloischo taal en de Javaansche taal, 
'één van beide verplicht; b. de geschiedenis van 
Nederlandsch-Indië, alsmedo do historie en de 
methoden der zending in den Malcischen Archi
pel sedert 1800; c. do volkenkunde van den 
Indischen Archipel; d. de Islam in zijne betee- 
kenis voor Nederlandsch-Indië; e. de Staatsin
stellingen van Nederlandsch-Indic; ƒ. het Ncdcr- 
landsch-Indisch strafrecht; g. de Nedcrlandsch- 
Indischo strafvordering.

Opmerking verdient, dat de afdeeling B 
van het Gymnasium Willem III te Batavia 
voorshands gehandhaafd bleef; eerst in 1913 
werd zij opgeheven en de mogelijkheid geopend 
om aan in Indië voor de studio van bestuurs
ambtenaar aangewezenen vrijen overtocht naar 
Nederland en eeno studie-toelage te verleenen 
(Ind. Stb. 1913 Nos. 410 en 504).

In één opzicht vertoont de regeling van 1907 
een belangrijk verschil met de regeling, zoo als 
Minister Cremer zich die dacht, n.1. doordat zij 
in het leven heeft geroepen een hoogerc opleiding 
voor den bestuursdienst, bestemd voor ambte
naren, die reeds eenigen tijd in dien dienst met 
onderscheiding zijn werkzaam geweest*. Do 
Minister Tock had zich namelijk op het stand
punt gesteld dat, zoolang niet een voornaam deel 
van het werk van de Europeesche bestuursamb
tenaren aan het Inlandsch bestuur kan worden 
overgedragen, het onmogelijk is de voorwaarden 
van benoembaarheid voor bestuursambtenaar 
belangrijk te verzwaren. Eerst toch wanneer 
een zóódanige overdracht zal hebben plaats 
gevonden, wordt — zoo meende hij — do moge
lijkheid geboren om mot minder Europeesche 
ambtenaren te volstaan. Dan eerst kan er aan 
worden gedacht om, zonder het gevaar te loopen 
van een te gering aanbod van krachten, hoogero 
eischen, b.v. eene volledige academische vor
ming, voor het bestuursambt te vorderen. Tevens 
kan dan een aanzienlijke verbetering van do 
aan dat gewichtig ambt verbonden geldelijko 
vooruitzichten plaats hebben 1).

Ten einde nu, in afwachting van do grootcro 
deelneming aan het bestuur van do zijde van het 
Inlandsch element, toch het mogelijke te doen om 
do besten onder de bestuursambtenaren voor 
hun taak, inzonderheid in de hoogero rangen, te 
bekwamen, werd bij de regeling van 1907 eene 
te ’s-Gravcnhage gevestigde „Nederlandsch- 
Indischo Bestuursaeademio” mot tweejarigen 
studieduur in het loven geroepen. Ton hoogste 
twaalf ambtenaren zouden jaarlijks door den 
Gouvorneur-Goneraal voor de studie aan deze 
academie worden aangewezen.

liet door den Minister Fock geopend vooruit
zicht van een grootere deelneming aan de be
stuursvoering door het Inlandsch element nam 
eerder dan op grond vah diens uitlatingen ver
wacht werd een vasten vorm aan. Reeds in 
1911 namelijk werd bij do Staten-Generaal een

ingericht, dat in de eerste plaats van algomeono 
ontwikkoling en beschaving blijkt. Een 
name factor daarbij zou zijn een degelijke vaar
digheid in het .mondeling en schriftelijk gebruik 
der Nedcrlandsche taal.

Do commissiën, die op deze gronden do aan
wijzing dionden voor te bereiden, zouden met 
de grootste zorg zijn samen te stellen. Aan het 
hoofd zou een man moeten staan van hoog 
aanzion en karakter, bij voorkeur een, die in 
Indië eene hooge positie heeft bekleed, terwijl 
daarin verder zitting zouden moeten hebben 
of meer personen, die een eervolle Indische loop
baan achter zich hebben en, voor zooveel do 
Nederlandsche commissie aangaat, een of meer 
hooglecraren. Op deze wijze zouden waarborgen 
wordon verkregen, dat do voor do bestuursstudie 
aangewezenen inderdaad, wat betreft algemeene 
ontwikkeling, beschaving en karakter, aan be
hoorlijke eischen voldeden.

Aan in Indië aangewezenen zou vrije over
tocht naar Nederland worden verleend, terwijl 
hun een studietoelage ten bedrage van ƒ1000.— 
’s jaars zou kunnen worden toegekend. Opleiding 
van bestuursambtenaar bij do Afdeeling B van 
het Gymnasium Willem III zou niet meer plaats 
hebben.

De verplichte studie te Leiden zou als regel 
drie jaren duren. De candidaat-ambtenaren 
zouden na afloop van het eerste studiejaar een 
voorbereidend-, na het verstrijken van de vol
gende twee studiejaren het eindexamen hebben 
af te leggen, welke examens geheel op de eischen 
van den bestuursdienst zouden zijn ingericht.

Toen de heer Cremer in den zomer van 1901 
als Minister van Koloniën aftrad, was do door 
hem beoogde regeling, waarin de Staten-Gene
raal moesten worden gekend, nog niet tot stand 
gekomen. Nadat bij Ind. Stb. 1902 No. 223, ter 
voorziening in de behoefte van den dienst, 
bij wijze van tijdelijken maatregel de gelegen
heid weder was opengesteld (hier te lande na 
eenige jaren studie aan de Leidsche universiteit) 
het grootambtenaarsexamen af te leggen, werd 
bij Ind. Stb. 1903 No. 348, onder het eerste 
ministerschap van den heer Idenburg, aan het 
plan-Cremer in zoover uitvoering gegeven, dat 
bij Koninklijk besluit werd bepaald, dat te be
ginnen met 1905 in Nederland tot het afleggen 
van het grootambtenaarsexamen alleen zouden 
worden toegelaten zij, die te voren door den 
Minister van Koloniën als candidaat-Indisch- 
ambtenaar zouden zijn aangewezen. Eerst bij 
Ind. Stb. 1907 No. 71 kwam, onder het bewind 
van den Minister van Koloniën Fock, een volle
dige nieuwe regeling van de Indische bestuurs- 
opleiding tot stand.

Deze, sedert op verschillende ondergeschikte 
punten gewijzigde, regeling is gebouwd op de 
denkbeelden van Minister Cremer. Zij wijkt 
daarvan o. m. in zoover af, dat zij het aantal 
diploma’s, welke hun bezitters toegang geven 
tot het examen voorde aanwijzing tot candidaat- 
Indisch ambtenaar, eenigszins heeft uitgebreid. 
Ook de examenprogramma’s van het voorbe
reidend- en het eindexamen voor den bestuurs
dienst, officieel den Nederlandsch-Indisehen 
administratieven dienst geheoten, wijken eeni- 
germate af van de door Minister Cremer ont
worpen programma’s. Hot voorbereidend exa
men loopt over de volgende vakken: de beginse-
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wetsontwerp tot hervorming van hot Indisch 
bestuurswozen aanhangig gemaakt, hetwelk 
uitging van de gedachte, dat aan do Inlandschc 
bestuursambtenaren een krachtdadiger aandeel 
in do bestuurstaak zou worden toegekend. 
Daarmede zou, zoo betoogde de Minister Do 
Waal Malofijt in zijne Memorio van Toelichting 
betreffende dat wetsontwerp, tevens de positie 

do Europcesche bestuursambtenaren eone

studie voor zijn tockomstigen werkkring onder
neemt, welke wordt afgesloten met het zgn. facul- 
teitsoxamen, ware ook de voorbereidende studie 
voor den a. s. bestuursambtenaar aan te vullen 
met eone bijzondere studie (duur: één of ander
half jaar), welke met hot slagen in een vast to 
stellen bijzonder examen beëindigd zou zijn.

Voor de academische voorbereiding eigenen 
zich, oordeelde de commissie, bij uitstek de sub 
b en c genoemde studies, wijl de daarbij te be
oefenen vakken het nauwst bij den werkkring 
van den bestuursambtenaar aansluiten. Die 
aansluiting zou, wat betreft de studie in de 
staatswetenschap, die h. i. uit een practisch 
oogpunt de voornaamste is, nog inniger zijn to 
maken door, zonder in de voor het candidaats* 
examen gestelde eischon verandering te brengen, 
voor het doctoraal examen nevons het in het 
Koninklijk besluit, bekend als het Acadomisch 
Statuut, vastgelegd programma, dat dan met 
a zou kunnen worden aangeduid, een tweede 
programma b vast te stellen. Dit doctoraal exa
men b zou van a slechts daarin verschillen, dat 
„het volkenrecht” en „de hoofd beginselen van 
het Nederlandsch burgerlijk-, handels- en straf
recht” vervangen worden door „het Mohamme- 
daansche recht en de overigo volksinstellingen 
en gebruiken in Nederlandsch-Indië” en „de 
hoofdtrekken van het Nederlandsch-Indisch 
burgerlijk-, handels- en strafrecht”.

De academische voorbereiding zou, zooals 
gezegd, worden gevolgd door eene aanvullings- 
studie. Dio studio zou besloten worden met een 
bijzonder examen, Indologisch-oxamon te noe
men, hetwelk zou loopen over de volgende vak
ken:

van
andere worden: het zouden voortaan bovenal 
do belangrijke bestuursaangelegenheden zijn, 
waarop die tot algemeene leiding geroepen 
ambtenaren het oog zouden hebben te richten; 
hun aantal zou beperkt worden, hun werkkring 
zou in beteekenis toenemen. Met het oog daarop 
zou het echter noodig zijn „het stolsel van weten
schappelijke voorbereiding, nog steeds als hot 
ware in een tijdperk van overgang verkeerend, 
to vestigen op deugdelijker grondslagen, gelijken 
tred houdende met de eischen van andere tak
ken van dienst als het rechtswezen en derge
lijke” 1). De Minister stelde zich voor, dit punt 
na deskundige voorlichting in gezette over
weging te nemen.

Ter bekoming dezer voorlichting installeerde 
de heer De Waal Malefijt nog in September van 
1911 eene commissie, waarin o. m. de hooglce- 
raren Snouck Hurgronjc, Van Vollenhoven en 
Van Ophuysen, en de hecren De Graaf £ en 
Hasselman zitting hadden, welke commissie 
nog voor het einde van het jaar met haar advies 
gereed kwam. Dat als extra-bijvoegsel der Java- 
sche Courant van 31 Januari 1913 in druk 
verschenen advies behelst in hoofdzaak het 
volgende.

Vooropstellende dat, nu in zake de bestuurs
organisatie de bakens verzet zullen worden, 
ook ten aanzien van de bestuursopleiding van 
koers dient te worden veranderd, meende do 
Commissie zich van een uitvoerige appreciatie 
van het thans gevolgde stolsel van opleiding to 
moeten onthoudon. Geheel los van dat stelsel 
on uitsluitend het oog richtende op het in do 
hiervoor genoemde memorie van toelichting be
doeld nieuw te scheppen korps bestuursambte
naren, heeft zij zich afgevraagd, welke richting 
bij de wetenschappelijke vorming van dat korps 
jngoslagon zal moeten worden. Men heeft do 
kous, aldus de Commissie, tusschen een anders 
georganiseerde, een grootcr veld bestrijkende 
vakstudie, en een volledig academisch ingerichte 
studio. De laatste vooral kweekt het vermogen 
lot zelfstandige werkzaamheid van den geest 
aan, en draagt in hot bijzonder tot vorming van 
verstand en karakter bij. Op haar worde daarom 
dn keuze gevestigd. Men schoppo echtor geen 
nieuw doctoraat voor den bestuursdienst, doch 
zoeke aansluiting bij de bestaande doctoraten. 
De voor den bestuursdienst in zijn nieuwe orga
nisatie noodige academische voorbereiding kan, 
meende do commissie, geacht worden tc zijn ver
kregen, wanneer met gunstig govolg is afgclcgd 
hot doctoraal examen in: «de rechtswetenschap, 
of b. do staatswetenschap, of c. do taal- en letter
kunde van den Oost-Indischcn Archipel. Evenals 
nu do a.s. Indisch-reehterlijke ambtenaar m\ zijn 
studie in de rechtswetenschap nog eene speciale

a. de grondbeginselen der staathuishoudkun
de; b. hot Mohammedaansch recht en de overigo 
volksinstellingen en gebruiken in Ncderlandsch- 
Indië; c. de hoofd trekken van het Nedcrlandsch- 
Indisch burgerlijk-, handels- en strafrecht; 
d. het Staatsrecht cn dc inrichting van ’s Rijks 
Koloniën en overzeescho bezittingen; c. do 
vergelijkende volkenkunde van den Oost- 
Indischon Archipel; /. de gcschiedonis van 
Nederlandsch-Indië; g. de Maleische taal; h. de 
Javaansche taai of een andere, in overleg met 
dc veroenigdc faculteiten te kiozen, inlandsche 
taal.

Dc commissie achtte het voorts wenschelijk 
dat naast de academische examens een onder
zoek zou wordon ingesteld naar de persoonlijke 
antecedenten cn hoedanigheden der aanstaande 
bestuursambtenaren, hoofdzakelijk met het 
doel om uit den Staatsdienst dezulken tc kunnen 
weren, wier ongeschiktheid reeds van to voron 
op goedo gronden moet worden aangenomen. 
Dit onderzoek, dat niet hot karakter van een 
examen zou moeten hebben, ware h. i. op to 
dragen aan eene telkens voor oon jaar door den 
Minister van Koloniën to benoemen commissie, 
voor wie allen, dio in don loop van het jaar voor 
den administratioven dienst wensclien to wordon 
aangewezen, zouden mooten vorschijnen. Het 
advies der commissie, gegrond zoo wol op gego- 

betreffondo het vorle.don dor candidatenvens
als op porsoonlijko kennismaking, zou do Minis
ter aan zijno beslissing ten grondslag kunnen 
loggen. Eindolijk zou do Commissio aan het door 
haar voorgostoldo stelsel van opleidiug studie
toelagen willen verbindon.

(x Gedrukte Stukken van de Tweede Ka
mer dor Staten-Generaal, zitting 1910—1911 
—304 — No. 3 (blz. 8).
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Weerbaar. To recht zijn op 19 Mei 1917 in do 
Eerste Kamer deze ketterijen gewraakt; in 1864 
en 1S6G hadden Mijer en Rochussen meer dan 
eens in koloniale zaken den Koning en den Mi
nister willen scheiden. Sommige schrijvers ver
staan onder „Kroon” de perse on des Konirgs 
en oi dcr„Koning” don constitufcionooien Koning, 
de regeering; het spraakgebruik van andere 
schrijvers evenwel is juist omgekeerd, en do 
Grtndwctsterminolcgie geeft geen lichtsnoer.

In de eerste jaren na het herstel van het Ne- 
derlandsch gezag genoot hot Indisch bestuur 
groote zelfstandigheid. Dit lag toen in den aard 
der zaak: in het moederland wist men weinig 
van de kolonie af, terwijl ook de verre afstand 
tusschen Nederland en Indië, nog niet zooals in 
onze dagen door snelle middelen van gemeen
schap tot een minimum ingekrompen, een hin
derpaal vormde tegen een feitclijk ingrijpen van 
het Opperbestuur in de leiding van zaken in 
Indië. Doch ook het in ISIS door Commissaris
sen-Genera al in Indië vastgestelde Regcerings- 
reglement verzekerde haar een groote zelfstan
digheid, met name door het voorschrift van art. 
17, lutwclk de vaststelling van de jaarlijksche be- 
grooting van inkomsten en uitgaven aan den 
Gouv.- Gen. in Rade opdroeg (zie BEGROO- 
T1NG VOOR NED.-INDIË). Bekend is liet, dat 
de gevolgen van deze bijna onbeperkte macht in 
financiecle aangelegenheden weinig bevredigend 
waron, daar het bestuur van Van der Capellen 
met een tekort sloot; een dor gevolgen was, dat 
het Regl.-regl. van 1827, door Commissaris-Ge
neraal Du Bus de Gisignies vastgesteld, hot 
recht van vaststelling van de begroeting over
droeg op den Koning, terwijl het ook in andere op
zichten de Indische regeering meer aan het Op
perbestuur bond dan te voren het geval was ge
weest. Op dien weg werd later voortgegaan; de in
voering van het cultuurstelsel en de weldra ge
huldigde batig-slotpolitick had ten gevolge, dat in 
Nederland een scherp toezicht op het Indische gou
vernement werd geoefend, teneinde dit te nopen 
in den geest van dat stelsel to besturen en ruime 
overwinsten naar het moederland over te zen
den. Weldra ging dit zoover, dat aan de Indische 
regeering bijna alle zelfstandigheid ontnomen 
word, hetgeen to gomakkolijkor viel, toon 
in 1836 do Raad van Indië van mcdorogecrcnd 
lichaam tot zuiver advisecrend eollego word ver
laagd (zie RAAD VAN INDIË) en uitsluitend do 
Gouv.-Gen. met do regeering belast werd. Do 
Landvoogd word moor en moor oen onderge
schikt agent van het Opperbestuur. Aan Gouv.- 
Gon. Do Eerens werd o. a. te kennen gegeven, 
dat hot don Minister aangenaam was te kunnen 
borichton. dat in hot register der besluiten over 
do maand Juni 1837 geen aanleiding gevonden 
was tot het aan brengen van eenige bedenkingen; 
— ja zelfs zag deze Landvoogd zich verplicht 
te protestceren tegen het mededcelen van beden- 
kingon on opmerkingen op zijn handelingen in 
openbare stukken, waarvan de publiokmaking 
niet kon wordon voorkomen (S. van Deventer, 
Bijdragen, III, bl. 74 vlg.). In de suppletoir© in
structie van Gouv.-Gen. Merkus werd bepaald, 
dat het bewaren van de meest mogelijke 
stemmigheid met het departement van Koloniën 
het doel zijner pogingen moest zijn, on werd do 
Gouv.-Gen., vooral in het finar.cieele, zeer ge
bonden (Cornets de Groot v. Kraaijen burg, „Over

Doordat de Tweede Kamer der Staten-Gene- 
raal eene nadere voorbereiding der door Minister 
De Waal Malefijt- aanhangig gemaakte bestuurs
ter vorming wensclielijk oordeelde, bleef het 
opleidingsvoorstcl van de commissie Snouck 
Hurgronje c. s. bij de regeering in beraad. Eenige 
leden dier commissie opperden intusschcn 
het denkbeeld de aanbevolen opleiding voors
hands facultatieƒ naast de bestaande opleiding 
van 1907 in to voeren, welk denkbeeld de in
stemming verwierf van den Minister van Kolo
niën Plcyte. Dienovereenkomstig kwam bij Ko- 
ninkl. besl. in Ind. Stb. 1917 No. 93 eene regeling 
tot stand, terwijl bij Koninkl. besl. in Ind. Stb. 
1917 No. 94 eene voorziening werd getroffen 
daartoe strekkende, dat doctoren in de rechts
wetenschap, die in het Indologisch examen 
geslaagd zijn, ook toegang hebben tot dc Indi
sche rechterlijke macht.

Bij Ind. Stb. 1916 No. 480 was inmiddels be
paald, dat aan candidaat-Indische ambtenaren 
een studic-toelage kan worden toegekend ten be 
drage van / 1000 ’s jaars gedurende drie jaren, 
welke termijn in bijzondere gevallen met ten 
hoogste één jaar kan worden verlengd. —

Over de Indische bestuursopleiding bestaat 
een uitgebreide literatuur. Een overzicht daar
van is te vinden in het „Repertorium op de lite
ratuur betreffende de Nederlandsche koloniën”, 
samengesteld door A. Hartmann (t. a. p. blz. 
1S2/3; eerste vervolg blz. S4/S6; tweede vervolg 
blz. 76/77; derde vervolg blz. 91/95; vierde ver
volg blz. 143/147).

Voor de opleiding van de Inlandsche amb
tenaren, zie ONDERWIJS.y::-‘

OPLEIDING TOT OFFICIER. Zie LEGER,
. Deel II, blz. 557—558 en ONDERWIJS (MI

LITAIR).
OPLEIDINGSSCHOOL VOOR INLANDSCHE 

RECHTSKUNDIGEN (Rechtsschool). Zie ON
DERWIJS.

OPLEIDINGSSCHOLEN VOOR INLANDSCHE 
AMBTENAREN. Zie ONDERWIJS.

OPPERBESTUUR. Terwijl samenstelling en 
bevoegdheid van bet opperbestuur behandeld 
zijn in de artikelen BESTUUR (dl I, bl. 279) 
en MINISTERIE VAN KOLONIËN (dl II, 
bl. 753), behoort hier nog besproken te worden 
de verhouding van den Min. v. Kol. tot do per
soon des Konings en die van het Opperbestuur tot 
den Landvoogd.

Vooraf moge worden herinnerd, dat bij daden 
en meeningen van liet Opperbestuur de moening 
des Konings en de meening der regeering niet 
mogen worden onderscheiden. Een daad of mee
ning van de persoon des Konings, afwijkend 
van die van bet Opperbestuur, mag niet be
staan; weshalve Thorbeeke de regeering hier te 
lande — ook het Opperbestuur der koloniën — 
beschreef als een eenheid, van welke de persoon 
des Konings het onverantwoordelijk hoofd, do 
minister of ministers de verantwoordelijke leden 
zijn. Dit is in 1863 uit het oog verloren in Sloet’s 
proclamatie (dl I, bl. 824), welke Koning 
en regeering onderscheidde; eveneens in een 
mededeeling van Minister Pleyte van Oct. 1 914, 
volgens welke de Koningin èn de Minister den 
heer Idenburg verzocht hadden nog niet af te tre
den ; wederom in een telegram van Minister Pleyte, 
waarbij de Koningin èn de Minister hun in
stemming uitspraken met de beweging Indië
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het beheer onzer Koloniën”, ’s-Grav. 1862, bl. 
163). Gorustolijk mag worden aangenomen, dat 
deze verhouding zich later conigszinB gewijzigd 
heeft naar don kant van mcerdero zelfstandig
heid van do Indische regoering, on de politiek, 
die den Gouv.-Gon. tot den ondergeschikte van 
den Minister maakte, werd uitnemend bestro- 
den door Do Waal in zijn Kol. politiek der gron- 
wet (1S63, bl. 340 vlg.); toch heeft juist een 
.wijziging in do instructie van don Gouv.-Gen., 
door Minister De Waal voorgedragen, die zelf
standigheid weder beperkt. Ontkend kan ook 
niet worden, dat in later tijden verschillende om
standigheden er toe medewerkten om de In
dische regeering aan het Opperbestuur te bin
den, — met name de versnelde middelen van 
vervoer en vooral de telegraaf, die don Landvoogd 
allicht er toe brengt om vaak geen beslissing te 
nemen zonder het Opperbestuur te raadplegen. 
Ook de meerdere bemoeiing der Staten-Goneraal 
met koloniale aangelegenheden werkte er toe 
mede om den Minister, die aan de Vertegenwoor
diging rekenschap moest afleggen, te nopen de 
zelfstandigheid van den Gouv.-Gon. te bekorten. 
Tegen het beweerde feit, „dat Indië veel te 
veel van het Plein (d.w.z. uit het Ministerie van 
Koloniën) bestuurd wordt”, zocht men hot ge
neesmiddel bij voorkeur in een herschepping van 
do Indische regeering zelve, waardoor deze in 
meerdere mate zou kunnen gelden als een re
presentatie dor Indische bevolking en waardoor 
haar in ruimer mate vrijheid in haar bestuursbe
leid en aandeel in do vaststelling van de begroo- 
ting zou kunnen worden gegeven. De daartoe 
strekkende wetsontwerpen van Van Dedem, 
Koek, De Waal Malcfijt en Plcyce hebben in 
Dcc. 19J6 geleid tot instelling van een volks
raad (zie aldaar).

Hoewel de verhouding van den Landvoogd 
tot het Opperbestuur duidelijker dan voor do 
Oost omschreven is in de Rcg. regl. van Suri
name en Cura^ao, waar het heet (art. 21), dat 
do Gouverneur zijn waardigheid uitoefent met 
slipte inachtneming van ’s Konings bevelen, staat 
liet ook voor Ned.-Indië vast, dat do Gouv.-Gon. 
tot die stipte inachtneming gehouden is (be
houdens voor het geval van art. 22 Reg. regl.); 
echter wordt hot alleen voor tweo bijzondere 
onderwerpen, het maken van ordonnanties en 
het staatkundig beleid jegens zelf besturende land
schappen (artt. 20 en 44 Rcg. regl.) uitgedrukt. 
De Raad van Indië is aon 's Konings bevelen 
niet gebonden; doch als do Raad zijn medewer
king weigert in gevallen, waarin deze noodig 
is, kan do Landvoogd ’s Konings uitspraak in
roepen (art. 30 Reg. regl.), en zoo kan langs een 
omweg en ten koste van eonig tijdvorlios do 
Koning de Indische regeering in haar geheel toch 
naar zijn hand zetten. Sluit nu echter dozo stipto 
inachtneming van ’s Konings bevolen in, dat de 
Landvoogd ook zoodanige bevolen moot uit voe
ren, waarvan voor hem vaststaat, dat ze met 
hot rogeoringsregloment of mot wettige algo- 
moono verordeningen in strijd zijn? Minister 
Pleyte heeft het op 27 Nov. 1917 in de Tweede 
Kamer staande gehouden, en daaruit afgeleid, 
dat de Gouv.-Gen. o. a. verplicht is oen politiek 
contract to schenden, indien hot Opperbestuur 
hem zulks golast, omdat hij bij niot-naleving van 
dien last een dor strafrechte lijke normen van 
art. • 38 Reg. regl. zou overtredon. Echter is

volgons dit art. 38 Rcg. regl. do Landvoogd 
evenzeer verplicht om het rogeeringsrogle- 
ment on andere algemceno verordeningen te 
eerbiedigen, en zulks kan hij alleen doen, indien 
hij, bij strijd tusschen wettigo verordenin
gen en ontvangen bevelen, zich houdt aan do 
wettigo verordeningen. Het is, met hot oog op 
art. 77 lid 4 Grondwet en art. 22 Rog. regl., 
buitendien de vraag, of do term „koninklijke be
sluiten en beschikkingen” in art. 38 ook zoo
danige bevelen omvat, welke niet in een getec- 
kende en gecontrasigneerde beschikking dos Ko
nings zijn vervat.

Horhaaldelijk is do kwestie te berde gekomen, 
of het noodig is, dat de Min. v. Kol. in zijn aan
raking met den Gouv.-Gon. altijd doe blijken, 
dat hij handelt met medeweten on instemming 
van de persoon des Konings, gelijk De Waal 
noodzakelijk oordeelt (Kol. politiek der grond
wet, 1863, bl. 340 vlg.). Anders dacht daarover 
reeds Minister Elout, die het in 1825 Gouv.- 
Gen. Van der Capellen tot een ernstige grief aan
rekende, dat hij, in plaats van een ministerioelen 
last van Dec. 1824 op te volgen, terugschreef 
gaarne te willen vernemen, of Koning Willem 
I met den last instemde. Zelfs in deze dagen van 
persoonlijk gouvernement des Konings en on
verantwoordelijkheid des Ministers was Willem 
I in Nov. 1825 en Mei 1826 het met Elout ge
heel eens (Van dor Kemp, in Bijdr. v. h. Kon. 
Inst. L. T. V. dl 62, blz. 210 vlg., 245 vlg., 270). 
Evenzoo schijnt Baud als Minister to hebben ge
handeld en geoordeeld (Cornets de Groot, bl. 
212). Niet anders oordeelde in 1S54 Thorbecke 
bij art. 37 Rog. regl., toen hij het onderscheiden 
tusschen een door den Koning en een door den 
Minister aan den Landvoogd gevraagde ver
antwoording ten sterkste bestreed en zeide, dat 
de dwaling, als zou ’s Konings naam daarbij ge
noemd moeten worden, „verderfelijk” zou zijn 
(Keuchenius III. bl. 269, 271). Evenzoo had, 
tot ergernis van den reactionnairen Gouv.-Gen. 
Mijer, het Opperbestuur gehandeld tijdens zijn 
landvoogdij, welke ergernis blijkt uit de rede, 
die hij uitsprak bij het nederleggen van zijn waar
digheid (Kol. Verslag 1872, bijl. A, bl. 219). 
Natuurlijk kunnen zich bij dit stelsel, hetwelk 
van een parlementair stelsel onafscheidelijk 
schijnt, misbruikon voordoen bij een Minister, 
die zijn plicht jegens de persoon des Konings 
voorbijziet, doch zulks kan veilig aan Koning 
on Ministers zelf worden overgclaten; hun b' ider 
aandeel in regeeringszaken is, om met Thor
becke to sproken, een „geheim van regeering”, 
waarin zelfs do Staten-Generaal niet vermogen 
te dringen (Thorbecko op 30 Nov. 1S54). Dit 
vraagpunt, hetwelk op 28 Dec. 1893 in do Eer
ste Kamer werd opgeworpen, en waarin Marga- > 
dant (I bl. 246—249) en Kleintjes I3, bl. 214,-// 
krachtig voor Thorbeckcs leer partij kiezen, is 
weder aan do orde gesteld door een onthulling, 
op 17 en 18 April 1918 incidenteel door don Mi
nister van Oorlog in de Eorsto Kamer (bl. 415 

419—420) gedaan, waaruit bleek, dat een 
opdracht, bij mimstorioclon brief aan Gouv.- 
Gen. Idonburg gogovon —nog wol in een baga- 
tolzaak —, door dozon Landvoogd niet was uit- 
gevoord, maar beantwoord mot do vraag, welke 
partij do persoon des Konings in dozen koos.
In plaats van aan don Landvoogd hot antwoord 
to zonden, hetwelk Elout gaf aan Van dor Capel-
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ORANG AKIT—ORANG BENOEA,176

zwervenden volksstam op de eilanden Rempang, 
Galang en Batam van den Riouw-archipel. Do 
Maleiers noemen ken Orang oetan, wat zij als een 
scheldwoord beschouwen. Volgens Netschcr, die 
in hot midden der vorige eeuw als resident van 
Riouw met hen op Rempang, recht W. van de re- 
sidentie-hoofdplaats in aanraking kwam, zijn zij 
van de Maleiers geheel verschillend. Van 
gezien is hun gelaat bijna bolvormig rond, do 
neus zeer klein met openstaande neusvleugels en 
bovenaan bijna geheel plat; de oogen klein en 
langwerpig en eenigszins schuin geplaatst; do 
ooren groot en slap; het voorhoofd zeer laag, plat 
en achteruit vliedend; de onderkaak sterk voor
uitstekend; het haar lang en stijf, achteloos om 
het hoofd gewonden; het lichaam zeer ruig; som
migen hebben fraai krullende baarden. De Orang 
bënoea zijn steeds vergezeld van kleine, langhari
ge honden, met spitse ooren, die zij goed verzor
gen. De kleeding bestaat bij de mannen uit den 
sckaamgordel, bij de vrouwen uit een sarong; hun 
wapen is het Borneosche blaasroer met een lans
punt van hard hout, zooals het Dajaksche, soms 
een parang. Overigens is alles wat zij bezitten be
sloten in een bamboekoker van een voet lang: 
pijltjes, vergiftige gom voor die pijltjes, wrijf- 
houtjes om vuur te maken en een mesje. Zij wo
nen in het bosch onder een afdak van takken en 
blad, gedragen door vier stokken en liggen onder 
deze beschutting te slapen op een hellend raam 
van takken van een voet breed, het hoofd aan bet 
lagere gedeelte rustende op een tak, die dwars 
over de legerstede is gebonden. Naast de leger
stede worden de vuren aangelegd voor de spijs
bereiding, voor den man en de vrouw afzonder
lijk. Hun voedsel is alles wat het bosch oplevert, 
zwijnen, ratten, slangen, apen, kikkers, jong blad 
en verder geruilde rijst. Het huwelijk bestaat in het 
gaan samen wonen van den jongelingen het meis
je, nadat de eerste een soempitan (blaasroer) van 
zijn vader,de laatste een pot van hare moeder heeft 
gekregen. Het zijn zachte, lijdzame en vreesachti
ge menschen, ongeveer duizend in aantal, met in
begrip van de op zee levende stamgenooten, dio 
eenigszins met de Orang badjo overeenkomen, in 
zooverre dat zij in hunne sampans wonen, met het 
geheele gezin en de honden, zonder eonige gerie
felijkheid leven en vischvangst beoefenen. Zij lij
den aan huidziekten en velen sterven aan pokken. 
Bij ziekte wordt de lijder in het bosch achtergela
ten. Van de Orang-Darat (Sakai) is tegenwoordig 
op het eiland Batam nog een klein contingent 
aanwezig. Zij wonen in gebrekkig gebouwde 
hutjes en vertoonen zich slechts aan het strand 
om met Ohineezen handel in boschproducten te 
drijven. Vroeger moesten zij aan cenigc Malei- 
sche hoofden verplichte leveringen van bosch
producten doen. Ook op het eiland Rempang 
zwerven nog slechts eenige gezinnen „Orang Da- 
rat”, vermoedelijk tezamen niet meer dan dertig 
personen uitmakende, rond. De stam is bezig uit 
te sterven, daar het weerstandsvermogen dezer 
boschmenschen tegen ziekten zeer gering blijkt to 
zijn. Hun tegenwoordige taal is het Maleisch 
met enkele vreemde woorden er in. Zij hebben 
geen bepaalden godsdienst, doch gelooven 
booze geesten; geen vaste woonplaatsen, doch 
slaan telkens ter plaatse, waar zij bezig zijn 
boschproducten in te zamelen, zeer primitieve ver
blijfplaatsen van takken en bladeren op. Zij 
vaardigen ook kadjangmatten. Hun voedsel is

blijfsel van de Sëmangs, die om hun negerhaar 
tot de negritische volken worden gerekend. De 
Akits zijn meest visschers. Hun woningen zijn 
daarom gewoonlijk op vlotten van boomstam
men gebouwd, welke met rotan aan den oever 
worden gemeerd. Zoodoende kan snel een nieuw 
vischgebied worden opgezocht. Waar de rivier to 
smal is voor een vlot, bouwen zij bij uitzondering 
hun hutten op het land. Deze tijdelijke woningen 
zijn zeer slecht gebouwd en bovendien verwaar
loosd. Op ongeveer 2 M. hoogo palen wordt een 
vloer gemaakt van boomstammen. De wanden 
bestaan uit boombast, waarop een schuin dak 
van palmbladeren, en omsluiten slechts één ver
trek, dat zoo laag is, dat zelfs de kleine Akit er 
niet rechtop in kan staan. In het midden van den 
voorwand, welke echter ook vaak geheel ont
breekt, bevindt zich de deur en daar recht tegen
over bij den achterwand is van zand en asch een 
ruimte gemaakt, die als haard dienst doet. Het 
huisraad bestaat uit enkele matten, korven, hou
ten bekers, kokosschalen, kleine messen en een 
bijl. De visch, het hoofdvoedsel, wordt meest ge
vangen door bedwelming, terwijl ook bij de jacht 
op landdieren de mannen zich bedienen van ver
gif. Door middel van een blaasroer, waarin ver
giftige pijlen, worden de dieren geschoten. Apen, 
zwijnen, herten, reeën, stekelvarkens sterven, 
wanneer zij getroffen worden, reeds na weinige 
minuten onder hevige krampen. De geraakte plek 
wordt uitgesneden en daarna het vleesch genut
tigd.
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Het volkje sterft langzaam, maar zeker uit. 

Langen tijd onderhouden zij reeds betrekkingen 
met de omwonende Maleiers, van wie zij menig 
gebruiksvoorwerp hebben overgenomen en met 
wie zij nu reeds sterk gemengd zijn. Zuivere Akit- 
mannen komen er niet meer dan 300 voor. Het
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aantal vrouwen is zoo gering, dat vele mannen 
zich een echtgenoote zochten onder de dichtstbij 
wonende Sakais (zie ORANG SAKAI) en hij, die 
nog een Akit-vrouw kon bemachtigen, zich tevre
den moet stellen met den monogamen huwelijks
vormen aan echtscheiding niet kan denken. Waar
schijnlijk zal er binnen eenige jaren geen enkele 
zuivere Akit meer aan te wijzen zijn. Dit is te meer 
te bejammeren, omdat nog maar weinig over dit 
volkje is gepubliceerd (Moszkowski, Auf neuen 
Wegen durch Sumatra) en dc Akits door hun pri
mitieve leef- en denkwijze waarschijnlijk nog veel 
ethnologisch materiaal zouden kunnen opleveren. 
Zoo schijnen zij bijna geen eigendom te kennen; al- 
leende vrouw heeft in haar armbanden van wortel
draden, die de draagster beschutten tegen onheil, 
een persoonlijk bezit. De vrouw zou hier dus door 
versiering dc grondlegster van het eigendom zijn. 
Ook wat betreft het huwelijk heerschen, naar ver
luidt, uiterst primitieve verhoudingen. Wanneer 
twee jongelieden elkaar bevallen zouden zij zon
der eenige ceremonie eenvoudig gaan samen wo
nen, waardoor het huwelijk als voltrokken zou 
worden beschouwd.

;
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j ORANG BADJO (BADJAU). Zie BADJO of 
BADJAU.

ORANG BADOEJ. Zie BADOEJ’S.
ORANG BANTIK. Zie BANTIKS.
ORANG BAROfr (BAROK). Zie ORANG LA- 

OET.
ORANG BËLOM. Zie ORANG LOM.

• ORANG BËNOEA (BËNOEWA), of ORANG
DARAT. Zoo noemen' zichzelf de leden van eon---- -
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rijst met wat liet bosch aan voedsel oplevcrt; zij 
oten allerlei dieren, behalve slangen en ander 
kruipend gedierte; weduwnaars en weduwen mo
gen niet hertrouwen; de huwelijksplechtigheid 
bestaat hierin, dat de jongeling en het meisje 
hard om een grooten boom loopen, waarbij de 
jongeling moet trachten liet meisje te vatton. 
(Zie verder ORANG OETAN en E. Netscher in 

-T. Bat. Gen. II, 1854, bl. 135).
ORANG BOEKIT. Halfnomaden, in families 

levende, dagreizen van elkander wonende in het 
Mëratoesgcbergtc, Zuid-Oost-Borneo, van 3° 33' 
tot 1°30' Z.B. Zij doen aan rijstbouw en verhui
zen jaarlijks minstens tweemaal; hunne wonin
gen, meestal op een heuvel gelegen, zijn dan ook 
niet voor langdurig verblijf ingericht, staan op 
palen van de houtsoort, die het meest voor de 
hand groeit, hebben eene omwanding van boom
schors en een dak van palmblad; indien hunne 
ladang uitgestrekt is, wordt er verderop nog een 
huisje gebouwd voor hen, die tegen den oogsttijd 
de vogels verjagen. Bij het begin van den oogst 
zoekt de Orang boekit een plek voor een nieuwe 
ladang en bouwt een ander huis; de vorige oogst 
is dan op en niets bindt hem meer aan de oude wo
ning; op die nieuwe plek wordt gehakt, gebrand 
en gezaaid en de rijst van den vorigen oogst opge
geten ; tegen den tijd, dat de nieuwe rijp is, bouwt 
de Orang boekit een ander huis op een nieuwe 
plek gronds — en zoo voort. De aren worden een 
voor een af gesneden met den scherpen kant van 
een aan den duim gestoken bamboe-ring; met de 
voeten treedt men de korrels uit de aren en in een 
ronde mand of bak van boomschors, in een hoek 
van het vertrek, wordt de rijst bewaard. Ook de 
vuurhaard is binnenshuis en men kookt nog veel
al in een bamboelid. Vogels worden gevangen 
met lijmroeden en met het blaasroer, dat meestal 
in een lanspunt eindigt; onder de vergiftige pijl
tjes zijn er van koper met weerhaken; voor de 
groote jacht, op varkens, worden lansen gebruikt 
en honden, die in grooten getale bij de huizen 
zwerven. De mannen, meestal gespierde figuren, 
dragen een hoofddoek en de tjawat; de vrouwen, 
klein, maar stevig gebouwd, eveneens een hoofd
doek, een baadje en een (bij den arbeid korte) sa- 
roeng, die vast.gehouden wordt door een gordel 
van schelpjes; beide geslachten sieren zich met 
gekleurde; kralen; de kinderen loopen naakt of 
klceden zich met een enkele zilveren munt. De 
Orang boekit zijn grootendcels heidenen, gastvrij, 
onbeschrijfelijk vuil, en met oog-en huidziekten 
behept; vroeger zouden zij de crematie hebben 
toegepast, thans begraven zij in het woud, hoog 
o [» een heuvel. Bij do'oogstfeeston treden priesters 
(balians) op en gewoonlijk worden na den oogst 
de huwelijken voltrokken, waarbij do koopsom 
zelden in geld wordt voldaan. Do oudste van de 
bijeenwonenden is hoofd. Langzamerhand vindt 
de Islam ingang, vooral daar waarde Orang boe
kit zich in de uiterste dorpen der Malcicrs hebben 
neergezet, in ICoempa en Laboean (onderafd. 
Barabai, afd. Ooloe Soengoi); met hen ruilen zij 
duurzaam hout, was en stofgoud tegen hetgeen zij 
noodig hebben en allengs dringen Maleischc ge
woonten zich tusschen de hunne; do Maleischc 
taal spreken zij met neusgeluid en op zangcrigen 
toon en met enkele oigene woorden. Laston dra
gen zij aan een band over het voorhoofd. De ge
talsterkte van dit achterlijke volkjo wordt ge
schat op 5000; van zijne herkomst is met zeker

heid niets bekend ; maar naar do beschrijving ko
men zij in bijna elk opzicht met de Dajaks over
een. (Zie verder Grabowsky in Ausland, 1885, bl 
782 en POENAN).

ORANG BORGOR. Zie BURGERS.
ORANG DARAT. Bankancczen, die niet nabij 

de kust wonen, noemt men Orang Darat, wat 
„binnenlander” betcekent. Zoowel de bewoners 
van de kust als die in het binnenland behooren 
tot den Maleischen stam. Hun taal is een dialect 
van het Malcisch. Zij belijden den Islam. De Ban- 
kaneezen schijnen ontstaan te zijn uit eene ver
menging van Maleiers uit Lingga, Siantan met 
Lampongers, Palembangers, Boegineezcn en ook 
Chineezen. Een legende verhaalt, dat een Boegi- 
ncesche prins wegens onzedelijke voornemens ten 
opzichte van zijne zusters verwijderd werd. Hij 
voer in Westelijke richting, werd zeeroover, nam 
met geweld Boegineezcn mede, bezocht Java, 
Sumatra en Djohor en trouwde daar met eene 
vrouw, afstammelinge van een Chinees. Van den 
Sultan van Djohor kreeg hij een zeevaarder mede, 
Nahoeda Ragam, met wien hij op reis ging, met 
het voornemen naar zijn vaderland op Gele bes te
rug te keeren. Hij had in zijn vaartuig al de per
sonen bijeen, die hij medegevoerd had uit Celebes, 
Java, Sumatra. Ook lieden van Djohor hadden 
zich op bevel van den Sultan aldaar bij hem aan
gesloten. Onderweg werd men door een storm 
overvallen. De gezagvoerder Nahütèda Ragam 
wondde zich tijdens het noodweer aan een naald 
en stierf. Toen men zag, dat de gezagvoerder dood 
was, werden eenigo opvarenden beschuldigd van 
hem gedood te hebben. Het gevolg was, dat men 
met elkaar slaags raakte en eenigen gedood wer
den. De rust keerde weder, doch men was den 
koers kwijt met het gevolg, dat men schipbreuk 
leed aan den voet van het Marasgebergte. In dien 
tijd lag deze berg aan zee. Het omliggende land 
lag nog onder de zee bedolven. De schipbreuke
lingen bleven jaren lang op dep Marasberg. De 
prins kon zijn verlangen om naar zijn vaderland 
terug te reizen niet bedwingen en vertrok met 
zijne vrouw in een klein vaartuig. Hij schijnt ver
ongelukt te zijn, althans de achtergebleven volge
lingen vernamen nimmer meer iets van hem. 
Dezen kregen bezoek van een Arabischen oelama, 
die op reis was van Arabië naar Java. Deze vond 
de kolonisten in treurigen toestand. Velen waren 
uitgeput en ziek en niet in het bezit van eenigo 
ldceding. De oelama genas hen allen, waarom de
zen hem als een man met bovennatuurlijke macht 
beschouwden en hem eer bewezen. Do oelama be
keerde hen allen tot den Islam en gaf hun onder
wijs. Hij koos een familielid van den verongeluk
ten Nahoeda Ragam lot bijzonderen leerling en 
leidde hem op tot zijn opvolger. Toen de oelama 
zijne reis naar Java voortzette, vertrouwde hij do 
leiding van de Bankasche koloniston toe aan het 
familielid van Nahoeda Ragam. De oelama kwam 
in Banten en deelde den Sultan een en ander me
de over de Bankasche kolonie, waarop deze een 
rijksgrooto op do kolonisten afzond om ze aan zijn 
gezag te onderwerpen. Zoo kwam do band tot 
stand tusschen Bant Sn en Banka.

In eene latoro pcriodo hebben de Bankancczen 
van invallen uit Sumatra te lijden gehad. De be
woners werden toen geholpen door de rijken 
Djohor en Minangkabau.

In do 17do eeuw kwam Banka onderden Sultan 
van Palembang. Een van deze vorsten begon met
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kances niet sterk genoeg voordon arbeid in do tin- 
groeven, alwaar gebruik gemaakt wordt van 
Oliineesche werkkrachten. Do Ban kan ces is vat
baar voor leerling en leiding en toont wel eenig 
initiatief te bezitten.

In Billiton noemt men de inheemsche bevol
king buiten de pangkalans (aanlegplaats of ha
ven) de Orang Dar at.

Zie ook BANKA en BILLITON.
Literatuur: DeNooy inT. B. G. XXXVII, 1894; 

blz. 606; Van Eclc in Ind. Gids, 1883, I blz. 307; 
H. Zondervan, Bangka en zijno bewoners, in 
Ind. Gids, 1895; dezelfde in T. A. G. 1900.

ORANG DJOEROE. Dezo zijn gevestigd in do 
kampong Djoeroe op Billiton en te Pongo, een der 
eilanden van de Lëpargroep en zijn Mohamme
danen. Zij hebben klappertuinen aangelegd en 
oefenen daarnevens hun zeebedrijf uit, als het 
vangen van visch, tripang en kima (eene soort 
van schelpen) enz.

ORANG DONGGO (Doöe Donggo). Zie BI MA, 
Deel I, blz 307.

ORANG GOENOENG of ORANG BOEKIT. 
Veelvuldig voorkomende benaming voor in liet 
gebergte wonende stammen, ter onderscheiding 
van de aan de kust wonende Zie o.a. BANKA, 
Dl. I, blz. 161. Stam in Z.O.-Borneo (zie ORANG 
BOEKIT).

ORANG GORAP. Zie GORAP.
ORANG KANÈKÈS. Zie BADOEJ’S.
ORANG KLAASJES.. Verhaspeling door Jan 

Compagnie van Mal. orang kalasi (ook: chalasi, 
chalasji), voorde Semarangsche Mardijker-mari- 
niers, welke verband hielden met de Artillerie
ën Marineschool die in het midden der 18e eeuw 
te Scmarang was opgericht en er een 50 jaar 
bestond. Zoo hieldt Harlingh in 1761 in zijn Me
morie van Overdracht als Gouverneur van 
Java’s N.O.kust, dat een vaandrig „over do 
Mardykers of zoogenaamde Orangklaasjes” daar 
ter hoofdplaats was gesteld „om hen het zwerven 
onder de Javanen na vermogen te beletten” 
(De Jonge, Opkomst X, 1878, p. 340). Het 
dus allen Overwalders, die in opleiding waren 
of waren geweest voor ’s Compagnie’s mariniers- 
en matrozendienst, en welke to Semarang een 
eigen kamp hadden, evenals de Maleiers, do 
Makassaren, de Baliörs, uit welke de orang kalasi 
goeddeels gerecruteerd werden legen vrijdom 
van belasting; of zooals Harlingh 1. e. zegt: 
„Zy (n.1. die laatste 3 naties) brengen niets op, 
maar geven Matroosen voor betaling op de vaar- 
tuygen (der Compagnie), alsmede soldaten (wel: 
zee- èn landsoldaten), als die bonoodigd zyn.

De opheldering van den term beproefd in 
Bijdr. Kon. Inst. dl. 70 (1915), p. 616 noot 1:

van Orang 
G. P. R.

ORANG KOEBOE. Zie KOEBOE (ORANG)
' ORANG LAOET (LAUT). In enger en zin — 
daar al de op zee levende visschers in verschillende

dan Orang Jaoct 
worden geheeten — thans meer bepaaldelijk de 
op de Chineesche Zee zwervende soort, door oude 
Spaansche schrijvers lutaos geheeten. De Orang- 
Laut in de residentie Riouw en Onderhoorighe- 
den vormen een dergclijke categorie van op 
rondzwervende volkstammen als de Orang Ba- 
djau in het Oosten van den Ned. Indisehcn Ar
chipel en de Orang Sëkah van Banka en Bilit 
In het algemeen kan geconstateerd worden, dat

■ v y is'

Ohineezen in te voeren. Velen der Chineezen gin
gen op in de bevolking, zoodat men thans onder 
de Bankaneesche Maleiers nog vele Mongoolscho 
typen vindt.. Een eeuw geleden waren zij nabij 
het strand gevestigd, maar na veel overlast van 
zeeroovers te hebben gehad, trok een deel naar 
het binnenland; vroeger woonden zij verspreid. 
Sedert 1850 echter werden zij door het bestuur in 
kampongs vercenigd.

De oorspronkelijke vorm van een Bankasche 
woning had veel overeenkomst met een op zijn 
zijde liggend 5-zijdig prisma. Het geraamte was 
van hout; de wanden van boomschors (koelit 
kajoe), het dak van alang alang-gras en van blad 
van een boom met breed blad; de vloer van rond
houten van een pols dikte.

De huizen van dezen vorm zijn ^ 5 M. lang en 
even breed. Het aantal palen waarop zij rusten, 
bedraagt 9 of 12. De hoogte dezer palen van den 
beganen grond tot den vloer is P/o M. De hoogte 
van den vloer tot aan den nok van het dak be
draagt 31/2 M.

Sedert den economischen vooruitgang der be
volking, inzonderheid te danken aan de peper- 
cultuur, verdwijnt deze soort huizen en verrij
zen thans van lieverlede in de kampongs flinke 
huizen, met pannen dak en eene omwanding van 
planken; een steenen trap voert vaak tot het op 
stevige palen gebouwde huis. Van bamboe, welke 
hier schaars voorkomt, wordt geen gebruik ge
maakt.

De dorpen hebben gewoonlijk slechts één lange 
straat, aan weerskanten waarvan de huizen ge
bouwd zijn, alle op eene rij, naast elkaar. De er
ven worden keurig onderhouden en van den weg 
gescheiden door nette houten paggers (heggen). 
Vroeger stond over den weg gebouwd de baló, die 
als pleisterplaats diende voor reizigers. Daar 
werden de tandoes (draagstoelen) van Gouvcrne- 
mentsreizigers door de heerendienstplichtigen 
van de eene kampong overgegeven aan die van de 
andere. Tegenwoordig wordt er niet meer zoo ge
reisd. De automobielen zorgen nu voor de ge
meenschap langs de heerendienstwegen en de 
heerendienstplichtigen zijn niet meernoodig voor 
het vervoer van Gouvernements reizigers. De 
balés zijn nu overgebracht van den weg naar de 
woonerven, en worden tegenwoordig, behalve 
voor herberging van vreemdelingen, gebezigd 
voor vergaderingen van de kampoengoudsten.

Bijna elke kampoeng heeft een bedehuis, mas- 
djid of soerau.'/:-...

De man volgt de vrouw in het huwelijk.
De Orang Darat is eerlijk, eenvoudig, trouw

hartig. Mannen zoowel als vrouwen zijn klein van 
postuur. De vrouwen zijn zelden schoon van 
uiterlijk. Dezen gaan eenvoudig gekleed in lange 
donker blauwe badjoe koeroeng, op dezelfde 
wijze als Chineesche vrouwen, en een saroeng,

De mannen houden zich bezig met den rijst
bouw op boschgronden (ladangs) en met cultuur 
van peper, hevea en verschillende soorten van 
voedingsgewassen. Ter bewaking van den aan- 
plant worden vaak tuinhuizen opgericht, waar 
het gezin zich ophoudt, zoolang het gewas te vel
de staat. De vrouw staat ook bij den tuinarbeid 
den man flink ter zijde.

Van de Gouvernementstin winning profiteert de 
bevolking niet veel. Wel had zij er last van door 
de verplichting tot onbetaalde leveringen ten be
hoeve van dien dienst. Physiek schijnt de Ban-

I

:

i;.

waren

i

=
I „waarschijnlijk een verbastering 

Kaja’s” is onjuist. ;;

deelen van den Archipel nu en

zee

i: on.
>

V

>
• •

:
i

\



1
ORANG LAOET. 170

waarop de pot of pan komt tc staan, is de stook
plaats en verder bestaat het huisraad uit weinig 
meer dan het hoognoodige. In de kleeding wordt 
hoofdzakelijk do Maleische dracht gevolgd; daar 
waar de aanraking met Chineczen overwegend is, 
regelt hun klcedcrdracht zich echter ook meer 
naar de Ohinccscho. Do taal is het Maleisch met 
vreemde woorden on vreemden tongval.

Do Orang Laut op eenigo der Tambëlan-eilan- 
den, o.a. op Pënaoc, zijn nog geheel heidensch in 
hun geloof.

Op de Oost-Sumatraansche kust, tusschen de 
monden van do Rëtéh en de Kampar, komen ver
schillende groepen van Orang laoet voor, aldaar 
Orang-Koowala genoemd. Niet ver ten Zuiden 
van de Indragiri-dclta werd eene vestiging aan ge
troffen, bestaande uit een aantal prauwen in de 
nabijheid van een op hooge palen gebouwd, met 
nipah gedekt en slechts gedeeltelijk met nipah 
omwand huis. Deze menschen blijven niet veel 
langer dan een paar jaren op dezelfde plaats, be
drijven daar vischvangst, betalen eene jaarlijk- 
sche retributie per huisgezin, klamin, te vo
ren aan Ongkoe Togoh, een der rijksgrooten van 
Indragiri, doch sedert 1912 aan de landschapskas 
van Indragiri. Zij leven hoofdzakelijk van rijst, en 
visch, deze ruilend tegen gene, zijn gekleed als 
arme Maleiers, en spreken een eigen taal, hoewel 
sommigen Maleisch verstaan. De ouderen hebben 
meestal ( ) beenen door voortdurend in prauwen 
te zitten. Enkelen hebben zich in een kampong 
gevestigd, maar de meesten verkiezen het leven 
op zee, maken hun eigen vischtuig, maar koopen 
hunne prauwen. Een bijzonder type geven zij niet 
te zien; de huid is hard en ruw door weer en wind. 
Hunne vloten ontmoet men op de Oost-Suma- 
traanscho kust en in de straten en kreeken aan do 
mondingen der rivieren; zij verplaatsen zich naar 
gelang het vischwater zulks medebrengt. Hunne 
hoofden heeten „Orang-kaja”; hun godsdienst is 
in naam de Mohammcdaansche.

Op het eiland Baharoe, nabij de N.-O.kust van 
Lingga, vond de resident Van Hasselt eene neder
zetting van Orang laoet met een twintigtal prau
wen ; dé mannen waren met de kleine sampans 
uit om bëngkoeang-blad te halen, waarvan zij 
kad jangs maken, die voor 4Y2 dollarcent per stuk 
worden verkocht; vrouwen en meisjes spleten ro
tan waarmede de matten genaaid worden; geheel 
naakto kinderen, ook groote, maar nog niet vol- 
wasson meisjes, speelden in de nabijheid; do 
meeste vrouwen, lang on sterk van bouw, hadden 
het bovenlijf ontbloot, en om den linkerbovenarm 
een band van doek, blijkbaar een amulet; bij 
haar donkero huidkleur viel op te merken sterk 
krullend, bij sommige zelfs kroeshaar, ongekamd, 
ruw samengebonden in een knoop. Bij een paar 
hutjes mot nibocngvloer allerlei huisraad, visch- 
gereedschap, klapperdoppen met gëtah, een slede, 
waarmede men zich over do modder beweegt om 
de dieren to verzamelen, diode zee daar acliterliot 
(welke sledo ook op de modder banken van do 
Oostkust wordt gebruikt), gereedschap om fak
kels te maken, voor do vischvangst bij avond, 
zoowel loopendo langs het strand, mëman- 
djong, als in prauwen, mënjoclook, onz. 
Tegen Europeanen sproken deze menschen ge
woon Maleisch. Op een landtong waren bezwo- 
ringstocstellen opgericht, trappen van 7 treden, 
oploopendo tussohon pinang-stammen; op drio 
achtereenvolgende avonden spreekt een doekoon,

do Orang-Laut, door hunne vredelievende on 
steeds nauwer wordende aanrakingon (vroegor 

die aanrakingen het tegendeel van vredc-waren
lievend) met de hen omringendo Maleischo en 
Ohinecsche bevolking, van dezo meer beschaafde 
zeden en gebruiken overgenomen hebben en nog 
steeds overnemen, in de eene streek wat meer, in 
do andere in minderen graad. Ook door de wijzi
gingen tijdens de laatste decennia in het bestuur 
en den econoraischen toestand worden de Orang- 
Laut er toe gebracht, hunne levenswijze te veran
deren en zoo kan men thans die evolutie in ver
schillende phasen aanschouwen. Er zijn in de re
sidentie Riouw Orang Laut, die zich zoodanig aan 
de Maleischo bevolking aangepast hebben, dat zij 
van hun vroegeren staat nog slechts den'naam 
hebben overgehouden; anderen hebben voor een 
groot deel de oorspronkelijke levenswijze en ge
woonten van hun stam behouden, terwijl nog an
deren tusschen beide uiterste groepen staan. 
Orang Laut, die zich reeds voor goed aan den wal 
gevestigd en den Mohammedaanschen godsdienst 
aangenomen hebben, zijn te vinden op de Natoe- 
na eilanden, op sommige eilanden van de eigenlij
ke Riouwgrocp en op Singkèp. Do andere cate
gorieën, die nog in een overgangstoestand verkce- 
ren, kan men aantreffen in de wateren der Anam- 
bas eilanden, de Tambëlan- en Lingga groepen en 
der kusten van Indragiri en Katëman. Die der 
Anambas eilanden worden aldaar meer met den 
naam van Orang Pesoekoean aangeduid en zijn 
gevestigd te Kramoet, Mëngkait, Poelau-Lintang, 
Poelau Tëlaga en Poelau Pemoetoes. De te Kra
moet gevestigden zijn tot het Mohammedanisme 
overgegaan en hebben reeds veel van hun karak
ter als Orang-Laut verloren; de anderen zjijn voor 
liet mcorendool nog heidenen. Zij staan onder het 
gezag van Batins, die onder zich hebben een Ha- 
kim en een Djoeroe; de waardigheid van Batin is 
erfelijk. Aan de Batins op de Anambas eilanden 
zijn op hun verzoek Nederlandschc vlaggen uit
gereikt.

In het kalme jaargetijde houden de Orang- 
Laut zich bezig met het visschcn van allerlei zec- 
produoton; hcele gezinnen trekken dan in hunne 
prauwen uit en blijven soms eenige maanden ach
tereen weg. Naast dit bedrijf hebben zij zich ech
ter in de klappercultuur een ander middel van be
staan verschaft. Vele hunner dochters worden 
de vrouw of de concubine van ühineezen. Do ver
menging met Ohineezen is vooral sterk op Tëlaga 
en Pömootoes, waar de Orang Laut van do Chi- 
ncezen ook het opiumschuiven geleerd hebben. 
Het huwelijk (dat onder stam [soekoej-genooton 
verboden is) wordt voltrokken door den Batin, 
bijgestaan door den Hakim on den Djoeroe, die 
na aanroeping van zon (Said Mata-hari) en maan 
(Said Boelan) de woorden „Tsa Batin, Tsa Ha
kim, Tsa Djoeroe” uitspreokt on intusschen do 
hoofden der voor hem staando bruid en bruide
gom zeven maal zacht tegen elkaar botst. Tus
schen bruid en bruidegom wordon veelal zilveroti 
ringen gewisseld. Het Mohammcdaansche erf
recht wordt meer en meer gevolgd; anders erven 
do mannelijke en vrouwelijke erfgenamen bij 
gelijke doelen.

De prauwen, die eventueel tot woning dienen, 
zijn van G tot 8 M. lang en ruim 2 M. breed, en 
voorzien van een mast en van een met kadjang 
overdekt verhoogd gedeelte, het eigenlijke woon- 
en slaapvertrek; een zandbak met drie steenen,
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kampongs hobbon zij reeds in ruimer mate toege- 
gcvcn aan den drang, dien levensomstandigheden 
op den mcnsch maken. Langzamerhand nemen zij 
steeds meer over van de gewoonte hunner omge
ving. Deze niet meer oorspronkelijke, niet meer 
zuivere Orang Mapor wonen in Poegoel, Tëlang, 
Goenoeng Moeda, Kajoe Areng en Tjit. Er zijn er, 
die zich eenigszins vermengd hebben mot de zoo
genaamde Mapor Tjina, afstammelingen van Chi- 
ncezen, die in vroege ren t ijd zich in deze streken ves
tigden en met Maporsche vrouwen samenleefden.

Het is waarschijnlijk, dat in hen bewaard zijn 
gebleven de oudsto Orang Darat, de Bankanee- 
zen, die nog niet overgingen tot den Islam en het 
langst hunne overoude gewoonte zijn blijven vol
gen. In vroegeren tijd kleedden zij zich, evenals 
trouwens de andere Bankaneezcn, in geklopte 
boomschors. Tegenwoordig draagt niemand meer 
geklopte boomschors op Banka. De godsdienst 
der Orang Lom onderscheidt zich niet van het 
animisme van andere natuurvolkeren. Eigenaar
dig is het, dat de Mohammedanen de Orang Lom 
beschuldigen van bedreven te zijn in de zwarte 
kunst. Van de Toradja’s op Celebes werd even
eens veel kwaad verteld door de Mohammedaan- 
sche strand bevolking aldaar. Men was bang door 
den Toradja behekst te worden. Maar omgekeerd 
naderde ook de Toradja den Mohammedaan met 
eenig wantrouwen, omdat ook hij onderstelt, dat 
de kustbevolking in het bezit is van gevaarlijke 
tooverformuliuren.

Evenals allo andere niet-Mohammedaanschc 
volkeren in onzen Archipel eten dc Orang Lom 
varkensvleesch en zijn zij niet afkeerig van dier
lijk voedsel, dat andersdenkenden met eene zeke- 
ro walging vervult (leguanen, miereneters enz.).

De landbouw wordt beoefend in den primitie
ven vorm van roofbouw op boschgronden, doch 
tegenwoordig gaat ook dit volk zich toeleggen op 
den aanleg van geregelde peper- en heveatuinen.

Het huwelijk wordt gesloten, nadat het meisje 
door den jongeling geschaakt is. Wanneer do ou
ders van het meisje hebben doen blijken, dat zij 
niet ongenegen zijn om een aanzoek in gunstige 
overweging te nemen, komen de jongelieden des 
a vonds terug. Het meisje komt het eerst thuis on 
zondert zich zonder een woord te zeggen bedeesd 
in een vertrek af. Daarna komt de schaker bin
nen, die met gehuichelde verontwaardiging door 
het gezin wordt ontvangen. De vader spreekt 
hem barsch toe. De jongeling antwoordt zacht on 
kalmcerend. Nu wordt hij in de gelegenheid ge
steld om zich nader te verklaren en dim vraagt hij 
de hand van het meisje. Hij haalt haar uit. haar 
schuilhoek en bewijst met het meisje eerbied aan 
hare ouders, het huwelijk wordt dan door den va
der in het bijzijn der leden van het gezin gesloten. 
De man volgt de vrouw en is zijne schoonouders 
behulpzaam.

De Orang Mapor leefden vóór J 850 (vóór den 
Amir-opstand) evenals de meeste Bankaneezcn, 
ongeregeld in hier en daar door de bosschen 
spreide woningen; van dat jaar af hebben zij op 
last van het bestuur hunne huizen voreenigd tot 
kampongs, langs de groote wegen gebouwd ; velen 
hunner zijn in naam tot den Islam overgegaan en 
naderen in zeden en gebruiken allengs meer tot 
de overige bewoners.

Hun hoofden worden door het Gouvernement 
benoemd en gesalarieerd. Zij hebben hun eigen 
doekoens.

op de bovenste trede gezeten, do geesten toe, om 
dezen gunstig te stemmen, opdat voor onheil en 
ziekte de nederzetting, gedurende den tijd dat do 
krachtige N.O. wind het leven op zee on mogelijk 
maakt, gespaard blijve; muziek van gongs on 
rëbana’s begeleidt dc bezwcrings-formulieren.

De Orang laoet van den Lingga-archipel, die 
Noordelijk tot Poeloe Abang en tot P. Mapor ko
men, maar zich gewoonlijk in Straat Dasi en in do 
Limbong-baai ophouden, zijn heidenen, doch ge
leidelijke overgang tot het Mohammedanisme is 
zeer merkbaar. Het meercndcel hunner isJicswe- 
den en eet geen~vaxIcënsTIèescTi-meer. Aan bid
den ëh^Ii^tén‘''<t’’öfd't"ëcht er niet veel gedaan. Do 
huwelijken worden evenals op de Anambas eilan
den door den Batin, onder het uitspreken van on
geveer dezelfde formule als daar, gesloten. Tot de 
bruiloftsgebruiken behoort ook het gaan speleva
ren van het jonge paar op een afgelegen plek. Do 
echt vereenigingen schijnen monogamisch tc zijn; 
de dochters trouwen soms met Chineczen; de kin
deren erven bij gelijke deelcn. Men pleegt in 
Lingga onder Orang Laut mede te verstaan de 
Maleische bevolking van de eilandjes in het N.O. 
van het eiland Lingga, niet van wege hare af
komst, maar om daarmede aan te geven dat deel 
der bevolking van den Lingga archipel, dat in het 
eilanden (zec)-gebied gevestigd is, in tegenstelling 
met degenen, die op het hoofdeiland hunne woon
plaats hebben. Bedoelt men de Orang-Laoet in 
engeren zin, dan is het beter te spreken van 
Orang Barok (O. Laut van Singkèp) en Orang 
Mantang (O. Laut van Lingga). Beide stammen 
wonen in hunne vaartuigen en zijn slechts tijde
lijk aan den wal en zeer onderscheiden van do 
Orang laoet der strandkampongs; zij vermengen 
zich onderling niet, komen zelfs met hunne vloten 
niet in elkanders nabijheid, eten geen visch, dio 
door de anderen is gevangen. In kleeding komen 
zij thans deels met de Maleiers, deels met do 
Singkèh’s overeen, verstaan Maleisch, maar spre
ken het op bijzondere manier, nagenoeg onver
staanbaar en hebben een groot aantal van het 
Maleisch geheel afwijkende woorden. Zij visschen 
ook met den harpoen (sëroewit), ’s avonds bij 
fakkellicht. Aan den wal werken zij wel voor Chi- 
neesche houtkapperijen, meer speciaal om het 
hout van de kapplaats langs glijbanen naar het 
strand te vervoeren; verder vervaardigen zij ook 
kadjangmatten. In den Lingga-archipel bedraagt 
hun aantal ongeveer 500; zij beschouwen den 
Dato-kaja‘van Mëpar (thans onderdistrictshoofd 
te Sënajan) als hun heer en meester. (Zie verder 
ORANG SËKAH en ORANG TAMBOES, als
ook Van Hasselt en Schwartz in T. Aardr. Gen.
1898, 1).

ORANG LÉPAR. Zie ORANG SËKAH.
ORANG LOEBOE. Zie LOEBOE (ORANG).
ORANG LOM, ORANG MAPOR. Wonen in het 

district BJinjoe van de afdceling Noord-Banka en 
in het daaraan grenzend deel van het district 
Soengeiliat der afdeeling Socngeiliat. Zij dragen 
naar do streek, waar zij vooral gevonden worden, 
den naam van Orang Mapor, terwijl men zegt, 
dat de benaming Lom wijst op hun heidenschen 
godsdienst. Lom is nl. de Bankasche uitspraak 
van bëlom = nog niet. Zij zijn „nog niet” toege
treden tot den Islam, den godsdienst der overige 
InJandscho bevolking van Banka. Het zuiverst 
hebben de Orang Mapor zich gehouden in do 
kampong Aer Abik van Blinjoe. In de andere
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• Literatuur : De Orang Ipm of bclom in T. Bat.
' Gen. XI, 18G2, blz. 388; Tcysihann in Nat. T."‘v.

•' N.-ï. XXXII, blz. 31; B. Hagen, Abh. z.
Au tbr. 1908. 37.

ORANG MAMAK. Ook Orang langkah lamo 
gcheoten, worden aangctroffen in do Talang Eko, 
de Talang Djörindjing, do Talang Këlajan en 
langs den bovenloop der Tjinako on der Gangsal, 
alles in Indragiri. Zij zelven zeggen omtrent hun
ne woonplaatsen: „sëmbilan di batang Tjinakoe, 
söpoeloeh dengan anak Talana; sëmbilan di ba
tang Gangsal, sëpoeloeh dengan Djënala”; d.w.z.: 
„nogen in het stroomgebied der Tjinako, tien met 
de Talangbewoners; negen in het stroomgebied 
der Gangsal, tien met Djënala”. De negen soe
koe’s van de Tjinako zijn: Doerian Tjatjar, Së- 
lanti, Përigi, Gëdaboe, Parit, Soengei Limau, 
Sëngkila, Mönggahajan en Djërindjing. Deze wo
nen tusschen Tjinako en Indragiri; de soekoe- 
namen zijn de namen der soengei’s, waaraan zij 
wonen; onder soekoe’s worden hier verstaan allo 
afstammelingen uitsluitend in de vrouwelijke lijn 
van dezelfde stammoeder. Do leden eener soekoe 
wonen bijna zonder uitzondering bij elkander en 
zijn zeer nauw aan elkander verbonden; de soe
koe is verantwoordelijk voor de daden van elk ha- 
rer leden. Huwelijken in de soekoe zijn verboden; 
man en vrouw blijven ieder tot hun soekoe behoo- 
ren en slechts zelden heeft samenwoning plaats, 
waarbij dan de man bij de vrouw intrekt; man en 
vrouw vormen geen gezin, want dit omvat hier 
alleen de vrouw met hare kinderen; aan het hoofd 
van zulk een gezin staat de oudste broeder der 
vrouw, de maniak (vandaar do naam); de vader 
heeft geen o rechten op zijne kinderen, deze gaan 
geheel op in de soekoe der moeder. Aan het hoofd 
der soekoe’s staan batin’s, behalve van één, dio 
den titel panghoeloe heeft. Onderdozen staan een 
manti of een pëmangkoe. Titels en waardigheden 
gaan nog uitsluitend in de vrouwelijke lijn over, 
terwijl ook in het erfrecht dezelfde beginselen toe- 
gepast zijn; de soekoegenooten van den man wor
den bij zijn overlijden aansprakelijk gesteld voor 
zijne schulden, maar de kinderen kunnen hiervoor 
niet in pandelingschap geraken; wel indien do 
moeder met schulden sterft. Het matriarchale 
verwantschapstclsel is hier dus zeer zuiver be
waard gebleven.

In J89G bezocht de resident A. L. Van Hasselt 
de Orang mamak. Volgens den datoek tocmëng- 
goeng, den Indragirischen rijksgroote, onder wien 
zij stonden — thans staan zij onder den Amir van 
Sëbrida — waren al de bewoners van Indragiri 
vroeger mamak's, d. w. z. die de adat kamanakan 
volgen. Ten tijde van Soetan Saïd isereeno volks
telling gehouden en toen zouden er 20.000 Orang 
mamak in Indragiri geweest zijn. Hun aantal 
wordt thans geschat op ongeveer 7000, maar 
voortdurend gaan er tot don Islam over; zelfs van 
do naasto verwanten des patihs waren destyds 
(189G) eonigen Mohammedanon geworden. Van 
do mamak’s aan de Gangsal werd ongeveor do 
helft moslem. De mamaks staan onder een 
hoofd, dio to Doerian Tjatjar woont; Do klee- 
ding der mannen bestaat uit een tjawat van 
boomschors of doek en soms, daarenboven, uit 
oen opgorolden dook rond het lichaam ter hoogte 
vanden navel; de jongens dragen do tjawat alseon 
suspensoir; de vrouwen klecden zich met eon len
dendoek alssaroeng en met een baadje. Hot haar 
wordt bij do kinderen kort geknipt, door do vrou- •

wen en mannen lang gedragen; laatstgenoemden 
slaan het links naar boven, draaien het in 
knoop en winden er een hoofddoek om. Allen zijn 
met een ziekte behept, die de huid schilfert en hen 
aanhoudend het lichaam doet krabben; van velen 
zijn vingers en toenen verschrompeld; zij hebben 
weinig mcnschelijks on zien er walgelijk uit. 
Hunne woningen zijn ellendige krotten; op do 
rijstvelden woont men boven de padi-schuron. 
Zij verbouwen rijst op ladangs on offeren op een 
hoekje daarvan bloemen om de antoc rimboe 
(boschgccsten) gunstig te stemmen; zij oogsten 
met den toewei (rijstmes). Antoe’s (geesten), die 
ziekten veroorzaken, worden door oyerkruis in 
het boschpad gestoken bamboelatjes geweerd. 
De O. mamak erkennen de macht der geesten en 
vereeren de zielen der gestorvenen; de geesten
bezweerders, kamantan, zijn tevens genceshceren 
en hun ambt is erfelijk; besmettelijke ziekten 
worden voor 1 cent per persoon bezworen; is dit 
geschied, dan wordt feest gevierd, geslacht en 
gegeten, waarbij de kamantan zich bedwelmt en 
bij de muziek van trommen danst. Na het overlij
den van een mamak worden meestal de wanden 
van het sterfhuis afgenomen en de vrucht hoornen 
om het huis gekapt, terwijl de familie naar een 
andere plek verhuist, een en ander ter misleiding 
van den geest van den overledene, die uit af
gunst do nagelaten betrekkingen in het verderf 
tracht te storten.

In de Gangsalstreek laat men het lijk van een 
overleden mamak gedurende eenige dagen onbe
graven, omdat het mogelijk is, dat de doodge
waande slechts slaapt. Blijkt echter duidelijk, dat 
dit niet het goval is, dan wordt de doode graf
waarts gebracht. Het gebruik brengt mede, dat 
de zoon van den overledene in geestvervoering in 
den grafkuil springt, to kennen gevende voor zijn 
vader to willen sterven. Oudere mannelijke fa
milieleden trekken den zoon dan uit den kuil, 
waarna de begrafenis onder treurzang verloopt.

Een weinig eten en drinken wordt bij het graf ge
plaatst. Na 6 dagen komt men er terug om de ziel 
van den overledeno naarde rivier over to brengen, 
hetgeen met de noodige ceremoniën plaats heeft.

Do hoofdeinden der graven van mannen liggen 
in tegengestelde richting van die der vrouwen.

Zij zijn grooto liefhebbers van hanengevechten, 
waarbij zij sporen van arèn-hout aanbinden. 
Feest is er daarenboven wanneer de nangoei’s ko
men, een soort wilde zwijnen op hooge pooten en 
roodbruin, do beeren mot kromme slagtanden; in 
grooto kuddon, van honderden, komen zij, in Oc- 
tobor of November, alsdo doerian rijpt; maar ook, 
on dit is hot nadeel van hunne komst, azen zij op 
do ladang-padi, dio zij onherstelbaar plat trap
pen. Over grooto afstanden worden langs do we
gen versperringen aan ge bracht met openingen, 
om do tien schreden, met strikken bezet ten einde 
daarin do nangooi’s to vangen. Onderdo mamak’s 
zijn uitstekondo wapensmeden, dio prachtigo 
krissen, kléwangs, pieken en kapmessen maken. 
De taal dezer mcnschon is een dialect van het Mi- 
nangkabausch. (Zio vorder Graafland in Bijdr. t.t.1. * 
on vlk. Vc volgr. V, 1890, bl. 40; Gust. ScTineidèï 
inrIIlüstr. Zeitung, 29 MaaïfT900, voornamelijk 
voor de af beddingen; Dr. F. Speisor, Beitrage 
zur Etluiographio dor Orang Mamma auf Suma- 
tra, Arch. f. Anthr. 9, blz. 75.

ORANG MANTANG. Zie ORANG LAOET on
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ituakensis Sel., van Bornco. Do laatste bewerker, 
Elliot (A Revicw of the Primates, Monographe 
Amor. Mus. Nat. Hist., no. 1, 1913), houdt echter 
allo kenmerken, waarop die vormen gebaseord 
zijn (zooals wanglijsten, schcdelinhoud) voor te 
variabel, om voor dat dool te worden gebruikt 
en beschouwt een splitsing der soort dus als 
niet doenlijk. Evenwel worden volgens Selenka 
ook door de Dajaks verschillende vormen onder
scheiden als majas kèsar (= S. morto Owen), 
m. of orang ramèh on m. tjapan of p i pan.

Do Orang-oetan bewoont uitsluitend Borneo 
en Sumatra. Op dit laatste eiland ontbreekt 
hij in het Zuidelijk gedeelte, maar had hij vroeger 
een grootere verspreiding dan tegenwoordig. 
Hij leeft in bosschen, vooral in het moerassige 
laagland tot dicht bij de kust, maar ook tot op 
vrij grooto hoogte in het gebergte en houdt zich 
bijna uitsluitend hoog in do boomen op. Alleen 
bij zeer droog weer om te drinken of ook wel om 
alleen staande boomen te kunnen bereiken 
komt hij op den bodem. Springen doet hij niet, 
in zijne bewegingen is hij uiterst langzaam en 
voorzichtig. Hij kan een diep en zwaar gebrul 
aanheffen. Zijn voedsel bestaat vooral uit boom
vruchten (met name doerians), jong loof en 
andere plantendeelen, maar daarnaast ook uit 
kleino dieren; vruchten schijnen echter het 
hoofdbestanddeel te zijn en volgens Sal. Müllor 
bezoekt het dier in verschillende jaargetijden 
verschillende streken, al naar gelang van den tijd 
van rijpen van de daar voorkomende vruchten. 
Den nacht brengt de Orang-oetan slapende door 
in nesten, die hij van takken en bladeren maakt 
en die een middellijn van 3—4 voet kunnen 
hebben; volgens Sehneider (Zoolog. Jahrbücher, 
Abt. Syst., Bd. 23, 1900) worden ze door een 
koepelvormig dak bedekt. Ze worden gewoonlijk 
betrekkelijk laag in boomen aangebraeht; volgens 
Sal. Müller vooral in den top van kleine boomen, 
bij voorkeur palmen of pandanen, of ook wel 
op epiphytische varens en orchideeën. Waar
schijnlijk wordt als regel eiken nacht een nieuw 
nest vervaardigd. Buiten den paartijd leeft hot 
mannetje eenzaam, het wijfje trekt gewoonlijk 
rond met haar beide jongen van het laatste en 
het voorlaatste jaar; als regel wordt telkens 
slechts één jong geworpen.

De cenige gevaarlijke vijanden van den 
Orang-oetan, behalve de mensch, zijn krokodillen 
en pythons, die echter gewoonlijk niet tegen hem 
opgewassen schijnen te zijn. Sommige Dajak- 
stammen maken jacht op hem om zijn vleesch. 
Zij jagen hem met vergiftigde pijltjes en snijden 
dan vóór het gebruik het vleesch in de omgeving 
der wond uit. Ook do Bataks jagen hem om zijn 
vleesch, zijn tanden ,die als amulet gedragen 
worden, en om zijn huid. Het bekende, dikwijls 
tegengesproken verhaal, dat vervolgde Orang- 
oetans hun vervolger met takken zouden gooien, 
wordt door Sehneider (f.c.) bevestigd.

Do Orang-oetan schijnt al in de oudheid be
kend geweest te zijn, maar eerst Bontjus gaf in de 
17de eeuw eenigszins uitvoeriger mededeolingen 
over hem. (Hist. natur. et med. Ind. Oriënt., 
1648). Hij hield de Orang-oetans voor afstamme
lingen van apen en inlandscho vrouwen en 
meldt ook reeds het verhaal der inlanders, dat 
de Orang-oetan wel kan spreken, maar het alleen 

tot werken verplicht te 
zullen worden. Anatomisch onderzocht werd hij

ORANG MAPOR. Zie ORANG LOM.
ORANG OELOE. Aldus is de naarn van een 

volksstam, die wordt aangetroffen in Klein-Man- 
dailing, vooral in het landschap Oeloc, waaraan 
waarschijnlijk deze lieden hun na'am ontlecnen. 
Zij wonen in vrij grooten getale in de omstreken 
van Moeatra^Si Pongi. Eenige Oelocdorpcn vindt 
men langs den weg van Moeara Si Pongi naar 
Pakantan. Overigens verblijven ze meestal in 
zeer primitieve hutjes op do berghellingen. Hun 
taal verraadt duidelijke verwantschap met het 
Maleisch, speciaal met het Maleisch der Boven
landen (Minangkabausch). Of dit volk ech
ter oorspronkelijk een Maleischc stam is, staat 
niet vast; evenmin is het zeker, dat het een 
stam is, verwant met de Orang Loc boe (zie 
aldaar) of met de Orang Koe boe van Zuid- 
Sumatra. Bataks zijn het in geen geval. Hun 
donkere kleur heeft het vermoeden gewekt, dat 
ze misschien van Drawidischen oorsprong zijn 
(als bijv. de Sëmbiringstammcn onder de Karo- 
Bataks, van wie dit vaststaat), maar met zeker
heid is hiervan niets bekend.

ORANG-OETAN (mal.), op Sumatra door de 
Maleiers mawas genoemd, door de Dajaks op 
Borneo majas, kahio en kèoe, ook salambing 
(oude mannetjes) cn boekoo (oude wijfjes), 
(Simia satyrzis L. = Pongo pygmae'us Hoppius), 
behoort tot de Anlhropomorpha of Menschapen 
(zie APEN): groote, bosschen bewonende, 
staartlooze apen, zonder ziteelt, die bij het 
loopen alleen de buitenranden der voeten op 
den grond zetten. Het lichaam van den Orang- 
oetan is lang, roodbruin behaard; vooral op 
schouders, armen en dijen zijn de haren zeer 
lang. Gezicht (behalve bovenlip en kin), ooren en 
keel, handpalmen en voetzolen zijn naakt, in do 
jeugd geelbruin, later bruin tot zwart. De vocste 
ledematen zijn veel langer dan do achterste. 
De groote teen draagt dikwijls geen nagel. 
Wangzakken ontbreken. Keelzakken zijn echter 
vooral bij volwassen dieren sterk ontwikkeld. 
Zij ontstaan als twee uitstulpingen aan het 
strottenhoofd, waarvan echter later slechts één 
zich sterk vergroot, terwijl de andere klein blijft, 
of wel beide smelten met elkaar tot één grooten 
zak tezamen. Ze strekken zich onder de huid 
uit tot de schouders en tot in de okselholte. 
Men vermoedt, dat ze niet, zooals bij andere 
apen (bijv. den siamang, zie GIBBON) dienen 
als een resonantieorgaan, maar wel om een 
elastisch luchtkussen te vormen tusschen de 
zware onderkaak en den hals. Soms bezit het 
mannetje een paar blauwzwarte wanglijsten, 
die uit bindweefsel en vet bestaan. Het manne
lijk dier onderscheidt zich bovendien door langero 
snor- en baardharen cn door grootere hoektanden 
van het wijfje. De hersenen vertoonen wel veel 
punten van overeenkomst met die van den 
mensch, maar zijn belangrijk kleiner; de schedel- 
inhoud bedraagt bij den mannelijken Orang- 
oetan volgens Selenka gemiddeld 455 cm3, 
(bij don man 1500 cm3.). Selenka (Sitzungsber. 
Akad. Berlin, 1896, I) e. a. hebben een groot 
aantal rassen en soorten van Orang-oetan opge
steld, zoo bijv. S. sumalrana Sel., met de rassen 
deliensis (mawas koeda, mal.) en abongen-sis 
(m. mêsiab, mal.)en S. abeliï Clarke,. beidé van 
Sumatra, S. morio Owen, S. salyrus landakkensis 
Sel., batangtuen8i8 Se]., dadappensis Sel., gene- 
paiensis Sel., e/calauensis Sel., rantaiensis Sel.,
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het eerst door Camper (Natuurkundige Verhan
delingen over den Orang-oetang. Amsterdam 
1782). De volledigste eigen waarnemingen over 
het leven van den Orang-oetan in de natuur 
hebben wij aan Sal. Müller (Schlegel on Müller, 
in: Verhand. Natuurk. Gesch. Ncderl. Overz. 
Bezit. Zoologie. 1839/44) en Wallaco (Malay 
Arohipelago 18G9) te danken.

ORANG OETAN en ORANG RA WA. Een we-

naam Mohammedaan, bij de overige zijn heiden- 
sche begrippon overheerschend. In het huwelijk 
volgen de kinderen de soekoc der moeder en de 
verdeeling van erfenissen heeft plaats volgens do 
Minangkabausche adat, hetgeen zou pleiten voor 
de bewering, dat zij van de Westkust afkomstig 
zijn. Leefden zij voorheen zonder rechten en met 
slechts eenigo luttele plichten vrijwel ongemoeid 
in hunne bosschen, sedert de verhouding der 
landschapsbcsturen in het gewest Oostkust 
Sumatra tot het Gouvernement zulk eene be
langrijke wijziging heeft ondergaan en als gevolg 
daarvan de inmenging van het Europecsch be
stuur in de aangelegenheden der verschillende 
landschappen sterk is toegenomen, wordt van die 
achterlijke boschbewoners in den laatsten tijd 
ook het verrichten van heerendienst geëischt en 
betalen zij nu ook belasting; met het opleggen 
van laatstbedoelde verplichting is de bovenver
melde gewoonte om aan hunne hoofden sommige 
producten op to brengen, af geschaft. Hun getal
sterkte in Siak wordt geschat op vier- tot vijf
duizend. Zij spreken een dialect van het Maleisch 
met sommige eigen woorden; alleon als zij uit
gaan om kamfer te verzamelen spreken zij een 
zoogenaamde kamfertaal, evenals de Bataksehe 
kamferzoekers doen. Literatuur: Moszkowski, 
Problcme der Weltwirtschaft, V, 1911./4 ■ '

ORANG SËKAH. Da Orang Sëkah, door de 
Chineezen Orang Sangkai genoemd, (niet te ver
warren met de Orang Sakai, zie aldaar), wonen in 
prauwen en houden zich op Banka 'op aan de 
kust van Muntok, in do Klabatbaai bij Mantoeng 
en Bakit, en op Billiton, aan de kust van Pang- 
kalpinang en op de Lëpareilanden.

Er zijn twee soorten van Sëkahs. die van Po
ngo, een der Lëpareilanden, welke ook wel Orang 
Djoeroe genoemd worden en verder de gewone 
Sëkah, die overal op de andere Lëpareilanden en 
langs de kust van Banka worden aangetroffen. 
Dit volk schijnt afkomstig te zijn uit Lingga en de 
kusten van Malaka. De Orang Sëkah spreekt een 
dialect van het Maleisch. Daarnaast beschikt hij 
nog over eene eigen taal (bahasa Lontjong).

Er zijn Orang Sëkah, die reeds tot den Islam 
zijn overgegaan. Anderen eten nog varkens- 
vleesch, zijn dus nog niet toegetreden, maar dat 
is slechts eene quaestie van tijd. Langzamerhand 
verdwijnt hun uitzonderingstoestand, al zullen 
zij wel evenals andere volkoren, dio den Islam 
omhelsd hebben, nog lang trouw blijven aan de 
ovcrgclevcrdo gebruiken, als b.v. het vieren van 
het njemak of mamoedja-iecst, waarbij offergaven 
aan geesten in kleino prauwen in zee worden los
gelaten.

De aan beide einden spits toeloopendc vaar
tuigen zijn de woningen der Orang Sëkah. Deze 
prachtige breede, ruime prauwen zijn 24 voet 
lang, 5 voot breed en 3 hoog en herbergen man, 
vrouw en kinderen, katten, ook wel kippen, soms 
ook honden. Ten behoeve van een prauw worden 
eenigo roodo tjëngal-, njatoh- of rësak siantan- 
boomen geveld, uit de stammon planken gespleten, 
van 2 tot 4 uit een boom, de planken, van 12 tot 
20, voor een prauw, bekapt, tusschen wiggen ge
zet en door vuur gekromd; dan worden met een 
bytelboor do gaten gemaakt en mot houten pen
nen kielen, boorden on knievormigo inhouten aan 
elkaar gevoegd. Do constructie laat weinig te 
wonsohen over en do Orang Sëkah leggen verba- 
zondo afstanden af met deze vaartuigen; riemen

zenlijk verschil tusschen deze beide stammen der 
Siaksche bevolking schijnt niet te bestaan, niet 
anders ten minste dan dat laatstgenoemden be
paaldelijk de Orang oetan zijn, dio op den vasten 
wal langs en in de buurt van de Soengei Rawa ver
blijf houden. De Orang oetan zijn waarschijnlijk 
de oorspronkelijke bewoners van de eilanden in 
de nabijheid van de mondingen der Siak- en 
Kam’par-ri vieren; op het eiland Padang zijn de 
oorspronkelijke bewoners allen Orang oetan. Ook 
de Gorngai en Toengoe, de bosehmenschen van 
de eilanden Kola en Kobroor (Aroc Archipel) 
worden

van

Orang Oetan genoemd. (Riedel, Sluik- en 
Kroesharige Rassen, ’s Gravenhage 1886). Zie 
verder ORANG BËNOEAen Hymans v. Anrooy 
in T. Bat. Gen. XXX, 1885, bl. 347; Gramberg, 
ald. XIII, 18G4, bl. 497.

ORANG RAWA. Zie ORANG-OETAN 
ORANG SAKAI, SAKEI, SICCA. Komen voor 

in de landschappen Siak en Kota Intan (ook 
Koentö genoemd, doch ten rechte Koentö Dar es 
Salam geheeten) langs de Rokan Kiri-rivier en 
de Balang Poetih (vgl. het artikel OOSTKUST 
VAN SUMATRA,) en worden door sommigen 
met de Orang akit, oetan en rawa gezamenlijk tot 
de Rajat banang gerekend. Zij bewonen in Siak 
de Boven-Mandaustreek en in Kota Intan de
Kampong nan Anam. Zij zijn volgens sommigen 
waarschijnlijk inheemsch op Sumatra’s Oostkust, 
evenals op den wal van Malaka, waar zij ook ge
vonden worden, volgens anderen afkomstig van 
Sumatra’s Westkust en staan op den laagsten 
trap van beschaving; die van de boven-Mandau 
zijn verdeeld in 5 soekoe’s, die van Kota Intan in 
8, die ieder hun eigen batin hebben; de batin lima 
moeten den Sultan van Siak producten opbren
gen (barang larangan) als: ivoor, rhinoceroshoorn, 
goeliga’s; de batin dölapan hetzelfde aan het 
landsehaphoofd van Kota Intan. De olifanten 
worden gevangen door met toeba, plantaardig 
vergif, gevuld suikerriet. Voorts moet don Sultan 
om niet hout geleverd worden, maar deze kan do 
Orang sakei niet, zooals de Talang-bevolking, 
naar Siak oproepen. De Orang sakei batin lima 
komen het meest met Maleiers in aanraking en 
zijn minder schuw; de Batin dëlapan komen zel- 
don uit hunne ondoordringbare bosschen, waar zij 
door het planten van ocbi, pisang en suikerriet bij 
hunne hutten en het inzamelen van bosclipro- 
ducten, die zij tegen rijst, zout, tabak en lijnwa
den inruilen, in hun onderhoud voorzien; een 
groot aandeel in hunne voeding hebben de wildo 
varkens en de nangooi (zie aldaar). Zij zijn zeer 
bedreven jagers, leiden een min of meer zwervend 
leven, zijn slecht gehuisvest in hoog opgebouwde, 
somtijds in boomen aan gebrachte woningen, heb
ben weinig behoeften, dragen veelal kleeding van 
geklopte boombast, nog bij uitzondering een 
baadje, voeren als wapens de kris en do koedjoer 
(een lans met breede punt), zij maken hun huis
raad van bamboe, De Orang sakai, dio langs do 
Rokan Kiri en de Boven-Mand.au wonen, zijn in
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ORANG TALANG. Zie OOSTKUST VAN SU- 
MATRA,

ORANG TAMBOES of ORANG MANTANG
moeten afstammelingen zijn van de groote groep 
„Orang Laut”, hoewel thans geheel op liet land 
levende en wel op het eiland Karimocn en nabijge
legen eilanden in zeer kleine nederzettingen en in 
armelijke hutten van takken op het modder- 
strand, zonder voldoende dekking; houtkappen, 
vissollen en bëngkoeang-kadjangs (dakbedek
kingen van gevlochten bladeren) maken voorde 
prauwen zijn hunne bezigheden; voorts maken zij 
jacht op vilde varkens, waarbij zij gebruik ma
ken van honden, die zij in grooten getale onder
houden. en van werpsperen, in het hanteeren 
waarvan zij groote vaardigheid bezitten. Het 
varkensvlecsch eten zij zelve gaarne en verkoo- 
pen het overtollige daarvan aan Chincczen; zij 
zijn heidenen, doch nemen van de Maleiers en 
Ghincezen, met wie zij veel in aanraking komen, 
allengs verschillende gebruiken en gewoonten 
over. Zoo wordt bij huwelijken in den regel een 
bruidschat gevorderd, terwijl de besnijdenis, zij 
het niet algemeen, ook bij hen toegepast wordt. 
Zoons en dochters en, bij gebreke daarvan, broers 
en zusters, erven echter bij gelijke dcelen. In 1895 
waren er, volgens den resident Van Hasselt, in een 
zestal nederzettingen, op vijf eilanden der Ivari- 
mongroep gelegen, 38 gezinnen gevestigd, Op 
Salor of Sangla, bezuiden de Karimocn -groep, 
woonde destijds op de W.kust een 100-tal van 
deze menschen, die bezig waren tot den Islam 
overtegaan met behoud van de jacht op varkens; 
zij spreken Maleisch met vreemden tongval; hun 
gestalte is over het algemeen krachtiger dan die 
van den Maleier, hun gelaatskleur donker op het 
zwart af, hun lichaamskracht overtreft verre die 
van den Maleier. Zie onder ORANG LAOET.

ORANG TËNGGËR. Zie TËNGGËREEZEN. 
ORANJEAPPELEN. Zie CITRUS.
ORANJE-GEBERGTE. Zie NASSAU-GE- 

BERGTE.
ORCHIDEEËN. PJantenfamilie der Monocoly- 

len, met ongeveer 10.000 soorten over de geheelo 
aarde verspreid, doch voornamelijk in de warme 
dcelen voorkomend. Het zijn kruidachtige plan
ten van zeer verschillende afmeting. Sommige, 
zooals Grammatophyllum speciosum, zijn rcus- 
achtige planten, wier bioeiwijzo alleen al meer 
dan 3 Meter lang kan worden en 100 bloemen kan 
dragen; andere zijn nauwelijks een centimeter 
groot. Orchideeën komen zoowel in den grond 
als op boomen voor; in het laatste geval, en deze 
vormen de groote meerderheid, zijn het epiphy- 
ten. Deze hebben meestal een stengel, die door 
middel van hechtwortels aan de boomtakken of 
op de schors is bevestigd, zonder echter aan den 
boom zelf voedsel te onttrekken. Woekerplanten 
zijn het dus niet. Behalve de hechtwortels komen 
ook nog vocdingswortels voor, die uit de humus- 
bestanddcelen in de spleten van de schors voed- 
sel halen. Nog andere wortels hangen vrij in do 
lucht naar beneden. Deze zijn wit of lichtgroen 
van kleur als ze droog zijn, doch bij bevochtiging 
worden ze helder groen. Do oorzaak van dit ver
schijnsel is gelegen in de aanwezigheid 
laag van luchthoudende cellen rondom den 
tel, welke cellen door kleine openingen met do 
buitenwereld in verbinding staan. Zoodradc 
tel bevochtigd wordt, vullen de cellen zicli met 
water; de laag wordt daardoor doorschijnend

van het zeer buigzame plawan toedak of sëmoe- 
lar-hout, een mast van het veerkrachtige banitan- 
hout met een want van rotan en een door de 
vrouw gemaakt zeil van bangkoewangblad vol
tooien het schip. De groote prauwen heoten go- 
bang, de kleinere kolèk toenggi*. Bij do vangst 
staat de man met een harpoen, sërampang of 
tëmpoeling, op den voorsteven, terwijl de vrouw 
het scheepje stuurt; of hij visclit naar tripang met 
de boeboe, een driehoekig schrobnet, dat onder 
het zeilen langs den bodem sleept. Netten hebben 
zij ook. Zij vangen ook een soort van schelpen, 
poetingbëlioeng, en agar-agar. Bij ongunstig weer 
varen zij de rivieren op, en herstellen daar hun 
vaartuig.

Zij vormen een niet groot, maar krachtig, werk
zaam, opgewekt menschcnras, uitstekend ge
schikt om zwaren arbeid te verrichten. De man
nen zijn rijzig van gestalte, zeer gespierd, don
kerbruin, bijna zwart van huidskleur. Zij zijn wat 
onzindelijkophunlichaamcn hebben soms last van 
gadoes, eene ziekte, waardoor de huid afschilfert.

Dc Orang Sëkah zijn eenvoudig; bij volksfees
ten nemen zij met goedinoedigheid aan alle num
mers deel. Als kinderen vermaken deze eertijds als 
zeeroovers beruchte gasten zich met bok-stavast, 
touwtje spingen en met zeilwedstrijden tussclien 
kleine scheepjes, nagemaakte schoeners en kot
ters. Zij zijn muzikaal van gevoel, urenlang kunnen 
zij op de gendang trommelen en op de tawa-tawa 
slaan en zingen daarbij allertreurigste melodieën. 
Daarbij wordt gedanst (bëdaè*-); mannen en vrou
wen nemen aan de sobere tandak-partijen deel.

Bij het huwelijk volgt de man de vrouw. Op 
den huwelijksdag neemt het bruidspaar alleen 
plaats in een eigen prauw en vergezeld van de be
langstellenden, die allen in hunne vaartuigen vol
gen, zeilt men in feeststemming naar zee. Later 
op den dag keeren de feestvierenden weer naar de 
kust terug.

Op Billiton worden de Orang Sëkah veelal 
Orang Laoet genoemd; zij zijn nu nog meeren- 
deels heidenen. Er zijn G soekoe’s namelijk: 1. 
Soekoe Parak, 2. Soekoe Oelim, vooral in en nabij 
Tandjoeng Pandan levende; 3. Soekoe Bakan, in 
Manggar; 4. Soekoe Lenggang in Gantoeng; 5. 
Soekoe Sidjoek in Sidjoek en Boeding; 6. Soekoe 
Belantoe in Dendang.

Het stam- of soekoe-hoofd wordt mandoer ge
noemd ,welk woord hier ook voor andere kam
ponghoofden gebruikelijk is. Vroeger, nu ± 40 
jaren geleden, werden de Orang Sëkah van Tan
djoeng Pandan door het bestuur gedwongen wo
ningen te bouwen langs het strand. Nadat velen 
van hen waren ziek geworden en gestorven ging 
de rest op de vlucht en bleef sedert in prauwen 
leven. In 1914 traden vele Sëkahs (visscliers) bij 
de Billiton-Maatschappij in dienst, dank zij de 
betere verdiensten.
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!nog een aanhangsel aan, dab bij de bestuiving 
dienst doet. Deze bestuiving wordt teweeg ge
bracht door insekten, die bij het honingzoeken do 
polliniën meenemen en op den stempel van een 
andere bloem overbrengen. In zeer vele gevallen 
heeft men een verband kunnen aantoon en tus- 
schen de organisatie van het insekt, dat de bo- 
stuivirg teweegbrengt en den vorm van de bloem, 
in het bijzonder den vorm van labellum en polli
niën. In dit opzicht zijn de orchideeën hoog-ont- 
wikkeldc insckten-bloemen. Het vruchtbegin
sel is één- of driehokkig. Het ontwikkelt zich tot 
een veelzadige, droge, openspringende vrucht. 
Zeer zelden vindt men vleczigc vruchten. De za
den zijn buitengewoon klein; de kiem is onvolko
men ontwikkeld en een kiem wit ontbreekt. Ze 
worden dus zeer gemakkelijk door den wind ver
spreid. Het gevolg is, dat ze in grooten getale 
door de lucht zwevend, op boomtakken terecht 
komen, en daar in de spleten van den schors kie
men. De kleinheid van de zaden staat dus onge
twijfeld in verband met de epiphytische levens
wijze. Bovenstaande beschrijving geldt slechts 
voorde groote meerderheid der soorten, vele vor
men wijken vrij sterk af. Zoo komen er op den 
bodem van oerbosschen vormen voor, die sapro- 
pliytisch leven, die dus geen bladgroen hebben, 
geen koolzuur uit de lucht kunnen opnemen, doch 
hun koolstofvoedsel uit rottende organische stof
fen in den bodem bereiden. Andere afwijkingen 
zijn het ontbreken van bladeren. Taeniophyllum 
b.v. heeft alleen groote groeno wortels, en verder 
een kleinen bloeistengel.

Orchideeën komen in Ned.-Indië zoowel in de 
lage streken als in het bergland voor, tot zelfs in 
het alpine gebied, waar ze nog talrijk zijn. Ze 
bloeien meest in den drogen moesson, doch ma
ken in den regentijd nieuwe stengels en bladeren. 
Het aantal hunner soorten is niet te schatten. 
Elke expeditie in een afgelegen deel van den Ar
chipel brengt weer talrijke nieuwe soorten mee. 
Do Javaansche soorten zijn uitvoerig beschreven 
door Dr. J. J. Smith in Die Orchideen von Java 
(1915), bij welk werk ook een in afleveringen ver
schonen atlas behoort. Dezelfde auteur heeft nog 
van tal van andere deelcn van Ned.-Indië de or
chideeën beschreven en afgebceld, zoo die van 
Arabonnen in do laatste jaren een zeer groot aan
tal nieuwe soorten in Nova Guinea VIII en XII. 
Do Maleischo mxam voor de familie is Anggrik, 
de Javaansche Anggrèk; bepaalde vormen (ge
slachten of soorten) worden door toevoeging van 
een twoede woord ondorschciden b.v. Anggrèk 
boelan, enz.

ORDONNANTIËN. Voor ordonnantiën in de 
gewono beteokenis van algemeene verordeningen, 
vastgestcld door don Gouverneur-Generaal, zie 
WETGEVING. Een andero beteekenis is die van 
lastgeving of bevel, en wordt gebezigd voor die 
betalingsbevelschriften, welke uitgaan, niet van 
residenten, militaire commandanten enz. (de be- 
talingslastgcvingen van dezen lieeten mandaten), 
doch van de departementshoofden zelf (zie deel I, 
bl. 519). Indien het Ind. Stb. onder gouverne
mentsbesluiten geregeld do woorden „Ter ordon- 
nantio van den G.-G.” bevat, heeft hot woord 
„ordonnantie” aldaar deze tweede beteekenis 
van lastgeving, bevel.

ORDONNATEURS. Zie COMPTABELEN,Deel 
I, blz. 517.

ORËMBAI. Zio VAARTUIGEN.

de groene kleur van het dieper gelegen weefsel 
wordt zichtbaar. Door de aanwezigheid van blad
groen in de lucht wortel kan deze laatste dus kool
zuur uit de lucht opnemen op de wijze, zooals hot 
bij andere planten alleen door do bladeren en 
stengels geschiedt. Het deel van don Orchidecën- 
stcngel, dat do wortels draagt, is meestal sterk 
vertakt. De vertakkingen dragen de bladeren. 
Daarbij doen zich een groot aantal gevallen voox\ 
Soms (zooals bij Vanda) draagt do stengel twee 
rijen van bladeren, terwijl de bloemen nit de ok
sels der bladeren te voorschijn komen. In zeer 
veel gevallen heeft de stengel echter een beperk
ten groei en is tevens verdikt. Deze verdikking 
neemt een of meer geledingen in beslag. In het 
eerste geval heeft de geheele stengel den vorm 
van een knol gekregen, die aan zijn top, één, 
twee of eenige weinige bladeren draagt. Dit zeer 
veel voorkomend geval ^s typisch voor epiphy- 
ten. De knol is een waterreservoir, die zich door 
middel van de wortels in regentijden met water 
vult. Daar de boomtak, op welke de orchidee 
groeit, in het algemeen zeer droog is, vooral in 
den Oostmoesson, moet de plant over een der- 
ge 1 ijk waterreservoir kunnen beschikken. De niet- 
epiphytische orchideeën, welker wortels in den 
grond voldoende water vinden, missen dan ook 
meestal de knollen. De bladeren van de meeste epi
phytische orchideeën zijn dik en leerachtig. Ook 
dit staat in verband met de moeilijkheid om in 
perioden van droogte water op te nemen. Het 
leerachtige blad geeft zijn water moeilijk af, ver
dampt weinig, en zal dus niet gemakkelijk ver
drogen. Aard-orchideeën hebben bijna steeds 
dunne bladeren. De bloemen of bloeistengels ko
men op verschillende wijzen en op zeer verschil
lende plaatsen uit den stengel te voorschijn. Soms 
komen ze direct uit den hoofdstam, vaak zitten 
ze aan bepaalde zijspruiten. Het zijn vooral de 
bloemen der O., die de aandacht trekken, zoowel 
van botanicus als liefhebber. Ze zijn in den regel 
drietallig. De buitenste drie bladeren van het 
bloemdck zijn bijna altijd helder gekleurd, zeer 
zelden groen, Zij stellen de kelk voor en worden 
sepalen genoemd. Meestal zijn zo onderling ta
melijk gelijk van vorm en grootte. De binnenste 
krans van drie bladeren is vaak nog fraaier ge
kleurd dan de sepalen. Men kan hem als bloem
kroon beschouwen, de drie bladeren zijn nooit 
volkomen gelijk aan elkaar, doch een ervan (de 
lip of labellum) is zeer verschillend in vorm, 
grootte en kleur van de beide andere (de petalen). 
Het is voornamelijk het labellum, waardoor do 
orchideeën bloem zich van de meesto andere bloe
men onderscheidt. Vaak is het zeer groot en 
fraai en steekt het ver buiten de sepalen en peta- 
len uit. Er is een oneindige verscheidenheid in 
den vorm van het labellum; de meest grillige vor
men komen voor; vaak heeft het een zak of lange 
spoor, waarin honing wordt afgescheiden. Bij een 
kleine groep van O. treft men 2 of 3 meeldradon 
aan. Twee b.v. bij de bekende Cypripediuma. In 
de overgrooto meerderheid van de gevallen is er 
maar één meeldraad aanwezig. Deze is bovendien 
met den stijl vergroeid, zoodat helmknop en stem
pel vlak bij elkaar zitten. Het vruchtbeginsel is 
onderstandig, do sepalen en petalen zitten er dus 
bovenop. Het stuifmeel is niet poedervormig, 
zooals bij de meesto andero bloemen, doch zit in 
klompjes (polliniën) aan elkaar, waarvan er in 
elke bloem 2, 4, 0 of 8 voorkomen; meestal zit er

*
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1S6 ORGELKORAAL- OTTERS.

ORGELKORAAL. Zie NETELDIEREN. 
ORLEAN. Zie BIXA ORELLANA. 
ORNAMENTEN. Zie RIJKSSIERADEN. 
ORNAMENTSCHAP. Aanduiding van die in- 

heemsche rechtsgemeenschappen der Makassarcn 
en der Boegineezen, waar naar inlandsche opvat
ting het gezag berust bij zeker ornament (zie 
RIJKSSIERAAD) en dcszclfs drager. Staat zulk 
een ornamcntschap onder ons rechtstreeksch be
stuur, dan noemt men het een district of een re
gentschap; zoo neen, dan is het een zelf besturend 
landschap. Een bond of opperbond van orna- 
mentschappen vormt dikwijls een eigen, grooter 
inlandsch rijk (Loewoc’, Boetoeng, enz.; voorheen 
Boné en Gowa). Zij behooren alle tot de inland
sche gemeenschappen, besproken in deel I, bl. 
759. Een ornamentschapshoofd heet karaeng, 
aroe, aroeng, enz.; bij ons: districtshoofd, re
gent, of landschapsbestuurder.

ORMOCARPUS SENNOIDES D.C. Fam. Legu- 
minosae-Papilionalae. Rorako (mal. mol.). Hees
ter, zeer verbreid in Ned.-Indië, opNoord-Colebes 
voor levende paggers gebruikt en als steunplant 
voor peper. Voor dat laatste doel ook op Java 
ingevoerd. Tevens gebruikt als sclniduwplant 
in koffie- en cacaotuinen. Wordt ook geschikt 
geacht als groenbemester in klapper- en hovea- 
aanplantingen. Waarschijnlijk worden verschil
lende soorten met elkaar verward.

« ƒ ƒ'• v.‘> ’ * fo£y ORO-ORO (eigenlijk &ra-&r&). De onder Java
nen gebruikelijke naam voor grond, die, na in cul
tuur te zijn geweest als bouwveld, weder tot 
woestheid is teruggevallen.

OROK OROK (jav.). Zie CROTALARIA 
SALTIANA.

OROK OROK TJINA (jav.). Zie CROTALA
RIA RETUSA.

ORTHOSIPHON GRANDIFLORUM Bold. ( = 
O. slamineus Bth.) fam. Labialae. Koemis koe- 
tjing (mal.), Koemis oetjing (soesd.), Rëmoe- 
djoeng (jav.). Kruidachtige ,soms een weinig 
heesterachtige plant op vochtige plaatsen in den 
geheelen Archipel groeiend en vaak op de erven 
gekweekt. De bladeren, die als Folia Orlhosi- 
pkonis ook in de Nederl. pharmacopee voorkomen, 
zijn een bekend diureticum. Zo worden, gemengd 
met andere kruiden, ook tegen galsteen gebruikt. 

ORYZA. Zie RIJST.
OS SEPIAE. Zeeschuim. Zie INKTVISSCHEN. 
OSSENBERCH (WILLEM, HENDRIK VAN). 

Geboren te Yperen vertrok hij in 1742 als vaan
drig naar In3ie en'doorliep aldaar de rangen van 
luitenant, ritmeester en majoor bij de Dragon-'' 
ders, die den Gouv.-Generaal tot lijfwacht dien
den. In laatstgenoemden rang vergezelde hij 
o.m. den -Gouv.-Generaal van Imhoff op diens 
belangrijke reis over Java van 24 Maart—10 
Juni 1746. In 1750 tot Lt.-Kolonel bevorderd, on
derscheidde hij zich bij het optreden tegen Ja- 
vaansche opstandelingen in Bagëlèn, terwijl hij 
in 1751 een roemrijk aandoel in de verschillende 
gevechten legende Bantamscho rebellen had. Bij 
Resolutie van 30 October 1753 werd hem wegens 
ziekte van den toenmaligen Gouverneur van Ja
va’s N.O. kust, Johan Andries Baron von Hohcn- 
dorff, de militaire leiding toovertrouwd van den 
nog altijd op Java voortwoedenden oorlog.

Wegens zijn beleidvol optreden werd Van 
Ossen berch, die nu voorgoed in civielon dienst 
overging, benoemd tot Commandeur van Ban
tam, welk rijk hij zes jaren bestuurde, tot hij

28 Juli 1761 het bewind aan zijn opvolger ovor- 
droeg wegens benoeming tot Extr. Raad van 
Indie. Reeds in October d. a. v. werd hij geroepen 
om Hartingi» als Gouverneur van Java’s N. 0.- 
kust to vervangen. Hij vervulde dio betrekking 
tot 13 Mei 1765 en werd te Batavia teruggekeerd 
al spoedig tot gewoon Raad van Indië benoemd, 
welke benoeming in Oct. 1767 door Bewind
hebbers werd bovestigd. Op zijn advies vooral 
ging do Ind. Rcgeering er too over op het 
einde van 1766 Balambangan to bezetten. V. 
Osscnberch overleed 21 Juli 1770 to Batavia.

Zijn M morie van Overdracht als Gouverneur 
van Java’s N. O. kust, dd. 13 Mei 1765, staat 
o. a. af gedrukt bij De Jonge, Opkomst, XI 
(1S83), p. 22—40, maar is in gehalte niet te ver
gelijken met die van zijn voorganger Har tin gh, 
dd. 26 Oct. 1761 (i£>. X, 1878, p. 330—375).

Zie over hem Robidé van der Aa in Bijdr. T. 
L. V., 4, V (1881), blz. 53—58.

OSSOEGIL (Goram). Zie MANOEK MA
NJE ÜSEUP.

OT DANOM. Dajakscho Stam. Zie DAJAKS.
OTAKWA. Eene rivier op de Z.-kust van 

Nieuw-Guinea, ten O. van Kaap Steenboom. Zij 
is bekend geworden door de Wollaston-expedi- 
tie, aan welke het gelukte langs deze rivier op 
30 Januari 1913 de Carstensztoppen en het Nas- 
saugeborgto (zie aldaar) te bereiken. Reeds 
in 1904 had de Zuid Nieuw-Guinea-expeditie 
deze rivier zoover mogelijk opgevaren om hare 
geschiktheid te onderzoeken voor een tocht naar 
het Carstenszgebergte. In 1910 gelukte het 
met een S.S. der Gouvernements Marine do 
rivier 28 K. M. op te varen. Ongeveer 25 K. M. 
hooger op (welk punt nog per stoomsloep is te 
bereiken) valt er een grooto linker zijrivier in, 
de Setalcwa, welko per prauw ruim 50 K. M. op 
te varen is. Verderop beletten talrijke stroomver
snellingen, ondiepten en grindbanken de vaart. 
Van deze rivier af waren de Carstensztoppen 
herhaaldelijk goed waar te nemen. Do Otakwa 
kan voorbij het vereenigingspunt nog ruim 
20 K. M. opgevaren worden per stoomsloep, 
daarna ruim 50 IC. M. per prauw. Verscheidene 
zijriviertjes vallen hier in den hoofdstroom.

De mond ligt op 4° 59' 29" Z.B. en 137° 13' 37" 
O.L. In den benedenloop zijn de oevers laag en 
moerassig, grootcndeels met nipah begroeid. Een 
uur stoomens van de monding verandert echter 
het terrein reeds; do nipah maakt plaats voor 
gemengde boschvegetatie met wilde pinang, 
pandan en rotan; het water is hier reeds zoet. 
In de nabijheid van den bovenloop, op een hoogte 
van ongeveer 2100 M., werd door Wollaston een 
warmwaterbron aangetroffen (temperatuur 95°F) 
in de buurt van een kampong. Het water 
was melkwit, mot een sterken zwavelreuk. Hot 
water borrelt op verschillende plaatsen uit den 
grond op en op één plaats hadden de inboorlingen 
een dijkje opgoworpen, zoodat een vijver ont
staan was van 5 M. middellijn en ongeveer 1 M. 
diepte. Do inboorlingen zogen het water op 
middels Jange grasstengels of kauwden 
stengels, die eenigen tijd daarin hadden gelegen. 
Zij gaven duidelijk te kennen, dat het water en 
het daaruit verkregen zout goede medicijn zijn. 

OTI. Zio VAARTUIGEN.
OTOK-OTOK (jav.). Zie SIDA RHOMBI- 

FOLrA.
OTTERS, het geslacht Lvlru van de Roofdier-
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familie dor Mustelidae (zio WEZELS), onder de 
verwanten te herkennen aan den platten, stom
pen kop, de sterk ontwikkelde zwemvliezen en 
don afgoplatten staart, zijn in cnkelo soorton in 
don Indischon Archipel vertegenwoordigd. Alge- 
meono inlandsche namon zijn: andjing ajor, 
berang berang (mal.), ambrang, bomprang, mom- 
prang ( mal ?); simoong op Sumatra, sóro (soend), 
wergoel, wëlingsang (jav.), dongen (daj.). De 
meest verspreide soort is L. cinerea 111. (= lep- 
tonyx, Horsf.), die behalve op hot vasteland van 
Azië ook op Sumatra, Borneo, Java en in den 
Riouw-Archipel aangetroffen wordt. Het is een 
kloino otter, kenbaar aan een onbehaarden snoet 
en zwakke klauwen; wegens dit laatste kenmerk 
wordt hij ook wel tot een eigen geslacht, Aonyx, 
gebracht. Hij heeft dezelfde levenswijze als de 
Europeesche otter. Langs rivieren graaft hij 
holen, die dikwijls een onder het wateropper
vlak gelegen ingang hebben. Hij voedt zich 
voornamelijk met visch en volgens Konings
berger worden in sommige streken van Java 
otters voor de visch vangst afgericht.

Op Sumatra, Borneo en in Malaka komt verder 
voor L. Sumalrana Gray, door meerdere lichaams- 
grootte, sterkere klauwen en behaarden snoet 
van L. cinerea te onderscheiden. Een andere 
soort met behaarden snoet, L. lovii Gthr., 
kleiner dan do vorige, is alleen van Borneo 
bekend. Een laatste soort, met sterke klauwen 
on kalen snoet, is L. barang F. Cuv. (= Simung 
Lesson), die, behalve op het vasteland, op Suma
tra voorkomt. Verg. Thomas, Proc. Zoolog. Soc. 
London, 1889, blz. 190.

OUD AGAM. Onderafdeeling der afdeeling • 
Agam (Sum. Westkust), hoofdplaats Port de 
Koek, standplaats van den Ass. Resident, die, 
bijgestaan door een Controleur bij het B.B., deze 
onderafdeeling rechtstreeks bestuurt. Het admi
nistratief ressort, door de Hollanders Oud Agam 
genoemd, is in hoofdzaak dat gedeelte van Agam 
(zie aldaar), dat bestaat uit een vlak plateau van 
puimsteentufïen en andere vulkanische produc- 
ten, 900 M. boven den zeespiegel gelegen en de 
oude bodem van een der vroegere meren in do 
Pad. bovenlanden is. De vulkanen Singgalang en 
Marapi stortten in dat meer hunne producten, la- 
vabrokken, puimsteentufïen; het water zocht 
zich een uitweg en zoo kwam de meerbodem 
droog te liggen. Nadat het „meer van Agam”, ge
deeltelijk door hot ontstaan van onderaardsoho 
waterloopen in de omringende kalkgeborgten van 
Kamang was leeggeloopen, sneden de beken, die 
het water van de hellingen van Marapi on Singga- 
Jang afvoerden, haar bedding al dieper en dieper 
loodrecht in de zachte tuflagen, en zoo ontston
den door insnijding en door nastorting der wan
den in dit Agam-plateau do vertakte, diepo ravij
nen, die hot kindschap zijn eigenaardig natuur
schoon geven. Het meest karakteristiek daarvan 
is het ICarbouwongat (zio aldaar). Van de hellin
gen van den Marapi dalen ook beekjes (in den re
gentijd duidelijk zichtbare watervallen vormend) 
af,en in het bijzonder de Tamboeö snijdt zich diop 
in do tuf ij), en vormt met de andere beken, dio 
ten O.
Agam rivier; hot geheole plateau ten O. van hot 
Karbouwengat is haar stroomgebied, de richting 
van de meeste zijtakken is Noordelijk, do helling 

don Marapi afstroomend, naar den hoogen 
muur van hot Kamang-kalkgebcrgtc, dat do af

watering van het „meer van Agam” belette, 
doch langzamerhand door het knagende water 
doorboord werd.

Bij Paoeh komt links de Soengai Daras en nu 
stroomt het water in W.Iijkc richting langs den 
voet van het Kamanggcbergte en zoekt een uit
weg naar lager land; als zoodanig dient de eenige 
nog in functie zijnde ondergrondschc waterloop. 
Plotseling verdwijnt de rivier om lx/a K.M. vor
der, bij Simarasok, weder te voorschijn te komon. 
Dan wordt zij nog door verschillende beken ge
voed, o.a. valt rechts in haar de woeste Djabocr, 
die den weg „der zeven oorlammen” (zie PORT 
DE KOCK) van Baso naar Tabat Patah kruist. 
Zich diep snijdend in het grens-kalkgebergtc ver
laat zij dc afdeeling Agam. Oud Agam wordt ge
heel beheerscht door do twee reuzen vulkanen in 
het Z. Machtig mooi is de gebogen lijn, die Marapi 
en Singgalang verbindt; juist in het 1145M. hooge 
zadel ligt Kö.ö Baroe; de trein klimt van Pa- 
dang Pandjang (773 M.) naar dit 81/* K.M. 
verwijderde punt, om dan weer naar Fort 
de Koek (station 921 M.) af te dalen. In het N. 
sluit het meergenoemde gebergte van Kamang 
den horizont af, terwijl ver in het N. W. de slanke 
Ophir zich afteekent.

Oud Agam is niet alleen een der schoonste, 
maar ook een der meest gezonde berglanden van 
Indië, dat bovendien economisch belangrijk is.

Het is een land van rijst, cassia en ko ffie, al is 
de productio van dit laatste artikel veel vermin
derd. Voor den kokospalm is het plateau te hoog 
gelegen; tabak wordt in Tilatang en Baso ge
teeld. Het land is zeer bekend door de goud- en 
zilversmeden van Kol o Gadang (zie aldaar) en do 
weefsters dier plaats, do grofsmeden van Tangah 
Kölo, de kopergieters van Kapalö Kotö (Soengai 
Poear) en do blauwververs van Galoeng (zie al
daar). Agamsche handwerkers, die alle soorten 
van metaal bewerken, zijn over het geheele ge
west verspreid.

Do onderafdeeling Oud Agam bestond vóór de 
gewest, reorg. van 1913 (Ind. Stb. no. 321) uit 11 
larassen, daarna uit 3 districten: Bockit Tinggi, 
Ampat Angkat en Tilatang. Zie verder Ind. 
Stb. 1915 n°. 356.

Waar de markten in den kleinhandel en in het 
leven van den Minangkabauer zulk een voornamo 
rol spelen, en een zeer groot aantal mannen en 
vrouwen de markten, ook ver van elkaar gelegene, 
geregeld bezoeken, ligt het voor de hand, dat do 
keuze van de marktdagen niet een willekeurige is, 
maar dat rekening gehouden wordt met andero 
palcan’s (zie aldaar). Zoo zijn b.v. de Zondags
markt te Pajö Kocmboch, do Woensdagsche te 
Port de Koek, do Donderdagscho te Fort van der 
Capollon, do Vrijdagsche te Padang Pandjang, do 
Zatcrdagsclie to Fort do Koek, allo gebeurtenis- 
sen, dio voor tienduizenden con levensbelang zijn. U

OUD- EN MIDDEL- JAVAANSCH. Do oudere ' 
tijdperken van het Javaansch, dio aan do komst 
der Europeanen in don Oost-Indischcn Archipel, 
dus aan do lGo eeuw voorafgaan, pleegt men in 
het algomeen mot don term Kawi (zio dat artikel) 
to bestempelen. Vooral echter duidt men met 
Kawi het Oudjavaansch aan, d. i. de taal, 
zooals dio gesproken wordt tot in do laatsto 
eeuw van hot Madjapahitsclio tijdperk, tot 
ongeveer 1400. Do taal van het tusschenliggcndo 
tijdpork, dus van ongeveer 1400 tot ^ 1550 
wordt Middol-Javaansoh genoemd. De grens

ervan
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188 OUD- EN MIDDEL- JAVAANSCH— OUDEMANS (JEAN ABRAHAM CHRETIEN).

ment. In 1853 werd hij tot observator aan de 
Sterrewacht te Leiden, in 1856 tot buitongcwoon 
liooglceraar in de faculteit der wis- en natuur
kunde aan do hoogesckool to Utrecht benoemd. 
In 1857 nam hij de benoeming aan tot hoofd - 
ingonieur van den geographischen dienst in 
Ned.-Indië, belast met de sterrekundige plaats
bepaling in den O.-I. archipel. In 1858 werd 
begonnen met het spannen van een telegraaf
draad over geheel Java en door dit hulpmiddel 
werd Oudemans in staat gesteld lcngte-ver- 
schillen te bepalen. Inmiddels was door uitbrei
ding van het getal stoomschepen, zoowel van 
de Koninlijke als van de Gouv.-marine en ook 
van do N.-I. Stoomvaartmaatschappij, het 
reizen in den Archipel gemakkelijker geworden, 
zoodat Oudemans achtereenvolgens ten behoeve 
der plaatsbepaling verschillende kustplaatsen 
op eilanden der Buitenbezittingen kon bezoeken. 
Behalve do waarnemingen voor hydrografisch 
doel werden ook belangrijke sterrekundige ver
schijnselen geobserveerd. Ook aan de lengtobe- 
bepaling van Batavia ten opzichte van Green- 
wich is Oudemans’ naam verbonden; na haar 
eerst zoo goed mogelijk door allerlei maan- 
waarnemingen van vroegere waarnemers en hem- 
zelven bepaald to hebben, kon eerst in 1877, 
nadat Madras telegrafisch mot Europa verbon
den was, eene lengte van Batavia worden vast
gesteld, die enkel door telegrafische seinen, 
hoewel in ten minste 7 gedeelten, bepaald was. 
(Zie HYDROGRAPHIE. Deel II, blz. 126—127 
noot).

Op verlangen van het Militair Departement 
(later Dep. van Oorlog) om de reeds aangovangen 
militaire en topografische opneming van Midden- 
Java door eene triangulatie te steunen, was in 
1854 Choribon, in ’55 Banjoemas, in ’56 en ’57 
Bagëlèn en Këdoe gctrianguleerd. Overeenkom
stig het bij do benoeming van Oudemans bepaal
de werd die triangulatie toen gestaakt en hem 
werden voorstellen gevraagd betreffende de wijze 
van liaro voortzetting. Dientengevolge werd de 
triangulatie eene afdeeling van den gcographi- 
schen dienst en werd Oudemans belast met do 
opleiding, voor zooveel noodig, van de ingenieurs 
en hunne assistenten. Do basismeting van West- 
Java, met een toestel van Iiepsold, waarmede do 
werkzaamheden een aanvang namen, duurdo 
van 12 Juli tot 1 Nov. 1873.

tu8sckon Oud-, Midden- en Nieuw-Javaansch is 
dus niet scherp te trekken. Over het algemeen 
kan men zeggen, dat het Oudjavaansoh meer 
onsamengetrokken vormen en ook soms twee
klanken vertoont, die reeds in hot Middel-, doch 
vooral in het Nieuw-Javaansch samen getrokken 
en verloopen zijn. Om hiervan enkele voorbeelden 
aan te halen, noemen wij b. v. het woord 
„mensch”. Dit luidt in het oudste Oudjavaansch 
wuang, in het Oudjavaansch xowang, in het 
Midden- en Nieuwjavaansch wong. Een ander 
voorbeeld is het woord voor „water”: Oudja
vaansch in het oudste tijdperk wudi, Oudjavaansch 
wwai, Middeljavaanscli we,in het Nieuwjavaansch 
nog over in wedang (warm water). Het telwoord 
„twee” luidt in het oudste Oudjavaansch rua, 
in het Oudjavaansch rwa, in hot Middel ja v. 
roro en in het Nieuwjavaansch lorg. Het woord 
voor „jong” is in het oudste Oudjav. manuarn, 
in het Oudjavaansch manwam, in het Middel
en Nieuwjavaansch anom. Ten slotte noemen 
wij nog het woord voor „ontmoeten”. Dit luidt 
in het oudste Oudjav. manëmuakan, in het 
Oudjavaansch manëmwakën, in het Middel- 
Javaansch anëmokln en in het Nieuwjavaansch 
nëmokake (Vgl. Dr. J. Brandes; Een jayapattra of 
acte van eene rechterlijke uitspraak van Qaka 

ƒ849, in Tijdsein*. IndJ. L.Vk. XXXII, (188.9 
pag. 142-^14.5). Verder onderscheidt het Middel- 

f javaanscli zich nog door enkele pronomina, bijv. 
katengsun (eigenlijk: mijne woorden, vgl. En- 
gelsch Isay)als voornaamwoord v.d. Ion persoon, 
zoowel van het Oud- als van het Nieuw
javaansch.

Ook in de letterkunde valt een Middel-Ja- - 
vaansch tijdperk to constateoren. Voor zoover 
deze literatuurprodueton in poëzie zijn opge
steld, zijn zij in tëngahan- of in macapat- versmaat 
geschreven. Hiertoe behooren o. a. do Pandji- 

v "gedichten Malat, Smarawedana,_JJndakan Pan- 
grus, Wangbang Wtdeha en Waseng en de metri
sche redacties van het fabelboek Tantri, do 

- - Rangga _Lawe,r de Sri Tandjung, Sudamala, 
i /' f/? Bhimdswarga enz. Van de prozawerken behooren
i Qyf''’r"'’v'‘f ‘ ,'j hiertoe o. a. de geschied boeken Usana Balt,

Usana Djawa, Tatwa Sunda en de door Dr.
* f# ytf- Brandes uitgegeven Pararaton. Misschien zijn

-»•. ook de doorDr. Jonken uitgegeven Kutaramanawa 
en de vier laatste boeken van het Oudjavaansche 
Mahabharata, waarvan drie door Dr. H. H. 
Juynboll uitgegeven zijn (Agramawasa- Mosala- 
en Prasthanikaparwa), reeds meer tot de Middel- 
dan tot de Oudjavaansche letterkunde to 
rekenen. Bij gebreke aan een criterium is dit 
echter moeilijk uit te maken. Over de Middel- 
javaansche literatuur vergelijke men vooral: 
Dr. H. H. Juynboll, Supplement op don catalo
gus van de Jav. en Mad. handschriften der 
Leidsche Universiteitsbibliotheek, deel I (1907), 
pag. 182—280 en deel II (1911), pag. 385—399.

OUDEMANS (JEAN, ABRAHAM, CHRE
TIEN). Geb. te Amsterdam 16 Dec. 1827, 
trok hij met zijn vader in 1834 naar Batavia, 
maar keerde in 1840 vandaar terug. In 1852 
promoveerde hij te Leiden op eene dissertatie: 
„exhibens observatiohes ópe instrumenti tran- 
sifcorii institutas”, behelzende de bepaling zoowel 
van de poolshoogte der Leidsche Sterrewacht 
(destijds nog boven het Academie-gebouw)..als 
van de declinatie van 101 sterren, door waar
nemingen met een draagbaar passage-instru-

:
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& In 1875 vertrok Oudemans naar Nederland, 

geroepen om opnieuw het hoogleeraarschap aan 
do Utrechtsche Hoogesehool te aanvaarden en 
aldaar do opvolger te worden van zijn opvolger; 
in 1898 werd hij wegens 70 jarigen leeftijd eervol 
uit die betrekking ontslagen.

Hot eerste en het tweede deel „Die
Triangulation von Java” worden, nadat Oude- 

do horberekening der geheclo triangulatie 
met inachtneming der drie basismetingen (waar
van die van Midden- en van Oost-Java nog niet 
herleid waren) had op zich genomen, gevolgd 
door het derde deel in 1891, het vierde in 1895 
en het vijfde in 1897; het zesde on laatste deel in 
1900.

van

i mans
;

ver-

Op uitnoodiging van hot Ministerie 
Koloniën had Oudemans ook op zich genomen 
om zee-officieren, die in Indië, ten behoovo 
de verbetering der zeekaarten, do ligging 
een aantal tusschen do reedB vastgelegde hoofd
punten gelegen en door het Hydrog. Bureau

van

van
van
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in do wandeling in dc allereerste plaats aan ■(/$ ■ - r
zaken, voorwerpen, bouwwerken, enz., die, dag- . /y f'?-. 
teokenende uit do tweede periode, den zoogc- 
naamden Hindoetijd, gespaard zijn gebleven

C* O✓
aangewezen tusschonpunten gingon bopalen, 
voor die taak op te leiden. Tot Oudomans’ werk
zaamheden, zoowel in als buiten den kring 
zijn studievak, behooron nog: het verblijf op 
Réunion (Sopt. 1874 tot Jan. 187ö) voor do 
waarneming van den Venus-overgang op 9 Dec. 
1874; do ontwikkeling der formulos waarnaar 
de tabellen der Ned.-Ind. Levensverzekering
en lijfrente-maatschappij berekend werden; do 
uitgaaf van „Ilmoe Alam” of wereld beschrij
ving voor inlandsche scholen (2o dr. 1879), 
waarvan het eerste stukje ook in het Maleisch 
en Javaansch vertaald werd en dat gevolgd is 
door nog 4 stukjes. In het jaarboek over 1883 
der Kon. Akad. van Wetensch., van welko in
stelling hij lid was, schreef hij een levensbericht 
van Dr. P. A. Bergsma, directeur van hot magne- 
tisch-meteorologisch observatorium to Batavia. 
Verder was hij curator van het Gymnasium 
Willem III, bestuurslid van het Bat. Genootschap 
en van de Kon. Natuurk. Vereeniging. Oude- 
mans overleed te Utrecht den 14den Dec. 1906.

OUDERRECHT. Do term „'-•uderrecht” geeft 
dat vorwantschapsstelscl aan, waarbij verwant
schap ontslaat en voortduurt zoowel tusschon 
kinderen en hun vader met diens vorwanten, 
als tusschen dio kinderen en hun moeder met 
haar vorwanten; tevens staan bij dit ouderrech- 
telijko (parenteele, cognatische) verwantschaps- 
stclsel man en vrouw in het huwelijk vrijwel 
op één lijn in rechten on bevoegdhedon. Het ou- 
derrechtelijko verwantschapsstelsel is in onzen 
archipel het meest verbreide; zoowel bij achter
lijke volken als de Dajaks en do Toradja’s als 
bij do ontwikkelde Boegineezen en Javanen 
wordt het aangetroffen.

Literatuur: Wilken, Vorspreide Goschriften, 
1912, dl I en II; Mr. P. A. F. Blom, Kontrokkon 
van het vorwantschaps-, familie- en erfrecht in 
Indonesië, 1914; Van Vollenhoven, Het adat- 
recht van N.-I., dl I, 1918.

OUDHEDEN. De geschiedenis van den Archi
pel in zeer korte trekken samen vattende, zou 
men kunnen volstaan met te zeggen, dat zij vier 
perioden doorleefd heeft. Na een zeer langen tijd 
van eigen ontwikkeling volgde er een tijdperk, 
waarin do Hindoe’s de leiders of liet voorbeeld
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Oudheden (Hindoetijd), Java was waarschijnlijk 
reeds sinds oude tijden onder de eilanden van den ' sp/fj c: / # 
Archipel het belangrijkste. Het is ook dit eiland," J ] 
waar zich de Hindoe-invloed bovenal heeft docir>trr. .
gevoelen. Daarnaast dienen Balijen Madoera^^ ^, ■■■'?> 
genoemd te worden (doch denkelijk meer nog om / 
den invloed van Java uit op deze beide eilanden ^ \ f
geoefend), het eiland Sumatra, het massieve/ J' ‘ 
Borneo, en nog verschillende kleinere, to vinden - ‘
of in de buurt van Sumatra, öf in die van Java, *
Madoera en Bali.

Op Java vindt men eigenlijk overal oud-' - 
heden uit de Hindoe-ycriode, niet overal echter 
even druk, en ook niet overal van denzelfdcn 
aard. In hoeverre do plaats, waar men die oud
heden nu aantreft, nog dezelfde is als waar zij in 
die periode in eerste instantie geplaatst werden, 
is veeltijds niet meer uit te wijzen. Waar zij ver
voerbaar waren, kan verplaatsing zeer goed zijn 
geschied, en is die dikwerf zelfs te veronderstel
len ; slechts bij zeer zware voorwerpen (hoewel 
ook van dezulken er verscheidene b. v. naar de
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hoofdplaats zijn gebracht en aldaar opgesteld) 
bestaat er eenige zekerheid, die slechts volkomen 
is, waar het resten, ruïnes, van oude bouwwerken 
geldt. Deze laatsten leeren ons, dat er op Java 
eenige centra hebben bestaan. Eén op West-Java 
(men zou kunnen zeggen ter hoogte van de lijn 
Batavia—Buitenzorg),, één op Midden-Java (in 
de residenties Kcdoe, Djokjakarta en Soerakar- 
ta), en één Oostelijker (in de residenties Soerabaja, 
Kediri en Pasocrooan), elkander ook chronolo
gisch in deze orde opvolgende. Het West-Javaan- 
sche had een betrekkelijk kiemen omvang, de 
beide andere besloegen elk een groot territoir, 
met uitloopers in do omliggende gewesten, vooral 
het laatste centrum, waartoe langzamerhand ge
heel Oost-Java, Bali, Madoera gingen beliooren, 
en Madioen gerekend moet worden, terwijl daar
naast, eenigszins zelfstandig, weer Hindoe-leven 
op Midden- en op West-Java te bespeuren valt, 
dat intusschen voor den lateren tijd toch weder 
direct verband houdt met liet’ Oosten van Java. 

Bij het opsommen der belangrijkste vindplaatsen 
ligt het voor do hand met deze feiten rekoning 
to houden.

Ie centrum. West-Java. Het bestaan van dit 
centrum is slechts beleend pit eenige opschriften 
aangebracht aan levende steenen, te Djamboo, 
Kebon Kopi, Tjiaroetcn en Tocgoe.

2e centrum. Midden-Java. Talrijke opschrifton 
on ruïnen van oudo heiligdommen, sporen van 
trappen naar de hoogvlakte van Diëpg, grotton, 
wijzen uit, hoeveel drukker en opgewekter het 
Hindoe-leven hier was.

3e centrum. Oost-Java. Ook hier talrijke op
schriften en ruïnen, en in grooter verscheiden
heid (doch niet zoo grootsch en talrijk), daar men 
nevens eigenlijk gezegde tempols en grotten, ook 
badplaatsen, platformen, poorten, muren, ver
sterkingen, lustverblijven, enz. kan aanwijzon, 
van welke op Midden-Java geen of zoo goed als 
geen sporen werden gevonden; voorts steonon 
offerhuisjes (do zoogenaamde rijstschuren), zegel
merken, zodiakbekors on voorstellingen betrof-, 
feilde den lingga-dionst. Bij dezo Oost- Javaan*

waren; daarop begon er do Islam mede to spreken 
en sedert de 16e eeuw de Europeanen. De drie 
genoemde invloeden hebben zich niet overal even
sterk kunnen laten gevoelen. Er zijn streken, 
die door den Hindoe-invloed niet bereikt werden; 
er zijn ei1 tot waar de Islam nog niet is doorge
drongen; er zijn er ook, waar geen Europeaan 
tot nog toe een voet zette. Men mag vermoedelijk 

dat de plaatsen of streken, waar do 
oo-in werking zich vooral deed gevoelen, 

waren, die in de eerste periode reeds
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boven de andere in ontwikkeling uitblonken; de 
Islam zette zich vooral op die plaatsen, waar do 
Hindoe-invloed, zij ’t dan ook niet altijd rechts- 
streeks, had gewerkt, en de Europeanen deden 

niet anders: hun eerste vestigingen waren 
voornamelijk in . reeds Mohammedaanseh ge
worden gewesten.-. Öok is de inwerking dier drie 
invloeden verschillend van kracht geweest, want 
do eerste vond don moesten ingang, de laatste den 
minuten, maar heeft nog niet uitgewerkt, cven- 
jnin [ds de tweede dat reeds deed, dio voornamc- 
'Jk in de laatste eeuw intrinsieker werd. Waar 

nu 0vor Oudheden gesproken wordt, denkt men
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I bouwwerken van Midden-Java do eorsto plaats 
toe wijst onder alles wat men op dat eiland aan- 
treft. Doch hiermede is niet alles gezegd. Do toe
stand op Midden-Java is gecompliceerder dan 
uit het opgemerkte volgen zou. Naast do genoem
de beide schriftsoorten treft men er nog een derdo 
aan, ontegenzeggolijk het bclangrijksto, onge
lukkig ook het raadselachtigste. Het is liet be
kende oud-Javaansche (of Kawi) schrift in zijn 
oudste vormen. Dit schrift, direct verwant aan 
liet Pali-schrift en de Hindoesche alfabets van 
Achter-Indië, schijnt ongeveer gelijktijdig met 
het Nagari op Java te zijn gebracht (oudste jaar
tal naar alle waarschijnlijkheid 731 (paka, A. D. 
809, op een steen op den Diëng gevonden, doch 
er zijn opschriften in dit schrift van een ouder- 
wetscher type), en is vrij spoedig daarop het 
meest gewone, zeker na ^750 Qaka (A. D. 828). 
In zijn alleroudsten vorm (Tijdschr. v. h. Bat. 

Gen. XXXII, 1889) vertoont het een groote ge
lijkenis met het Girnar-alfabct (N.O. van Bom- 
bay), en wellicht mag men, in verband met an
dere waarschijnlijkheden, daarom besluiten dat 
het inderdaad op Java ook is gebracht door die 
Hindoe’s, welke er ook dat Nagari gebracht heb
ben. Hiervoor zou eveneens pleiten, dat al wat 
er op Midden-Java aan Boeddhistische zaken 
werd gevonden (ook voor Oost-Java geldt dit, 
doch daarover behoeft hier nog niet gesproken), 
Mahayanistisch is, al mag men niet vergeten, 
dat het Mahayanisme qua talis geenszins gelijk
gesteld mag worden met Noordelijk in dien zin, 
dat men het niet in het Zuiden zou kunnen aan- 
treffen. Bekend is, dat de termen Noordelijk en 
Zuidelijk bij het Boeddhismo in gebruik, ont
leend zijn aan den hedendaagschen stand van 
zaken, die een betrekkelijk jonge is. Tevens lette 
men er op, dat dat schrift op Java niet alleen bij 
Boeddhistische opschriften voorkomt, maar ook 
en vooral bij Qiwaïtische, die men in verreweg 
grooteren getale aantreft. Men heeft dan ook ton 
opzichte van Midden-Java te veronderstellen, 
dat de nieuwe couche er een was van gemengdon 
aard ,èn Boeddhistisch èn piwaïtisch, of dat de 
invloed van de eerste couche (die van hot Wong- 
gi-schrift en (piwaïtisch) reeds belangrijke af
meting had aangenomen, niet geheel gebroken 
werd, voortwerkte, zelfs de bovenhand 
kreeg, — al dient er vooropgesteld te worden, dat 
wat er door Boeddhisten op Midden-Java werd 
verricht, of beter nog gesticht, ontegen zeggelijk 
het grootste, het rijkste, het schoonste is waf men 
daar aantreft, zoo zelfs dat het bij een vergelij
king met het beste van denzelfdcn aard in En- 
gelsch-Indië daarvoor niet behoeft onder te doen. 
Tj. Kalasan, Tj. Sari, do Baraboedoer, Tj. Mën- 
doet, Tj. Sèwoe, Tj. Plaosan, om van andere 
kleinere monumenten niet te gewagen, zijn niet 
(piwaïtisch, zijn Boeddhistisch; met de genoemde 
tjandi’s is er wel beschouwd slechts één (piwaïlisch 
bouwwerk te vergelijken, in grootschheid en 
fraaiheid er niet voor onderdoende. Bedoeld is Tj. 
Prambanan, waarover hieronder nader. Vindt 
men deze Boeddhisl isehe monumenten 
lijk of uitsluitend in het Zuidelijk gedeelte van 
het gebied, als me i het terrein in zijn geheel be
schouwt, d ui blijkt het, dat het (piwaïsme zich 
over het gehecle t -rritoir heeft uitgestrekt, ook 
al vergeet men niet dat vele t jar.di’s f . heol ver
vallen zijn, en het van andere niet meer uitto- 
wijzen is to- welk kerkgenootschap zij bob lorden,

sche monumenten moeten nog gevoegd worden 
die van Soekoh en Tjeta, met de bouwwerken op 
den top van den Lawoe, in Soerakarta, en do velo 
platformen of aangelegde terrassen op West- 
Java (zie beneden), die waarschijnlijk eerst in de 
jongste periode werden aangelegd, en niet be- 
hooren tot het tijdperk van het eerste centrum.

Beschouwt men de drie aangewezen centra 
wat nauwkeuriger, dan blijkt het, dat zij zich be
halve in plaats en in tijd, of in wat verder reeds 
aangeduid werd, ook innerlijk van elkander 
onderscheiden, al moet daarnevens dadelijk 
erkend worden, dat men ten opzichte van vele 
détails zeer voorzichtig moet zijn, met het oog op 
de onzekerheid van de vindplaatsen van zoovele 
zaken. Door de gaandeweg ontdekte en ontcij
ferde opschriften is er echter veel aan den dag 
gekomen, wat of bevestigde wat de ruïnen leer
den óf bevestiging vond in'hetgeen zij to aan
schouwen geven. Zoo bleek het dat, terwijl in
middels aan het licht kwam, dat de genoemde 
opschriften van West-Ja va de oudste van het 
eiland waren, de plaatsers Wishnoc vereerden, en 
dus geen Boeddhisten waren, wat overeenkomt 
met een bericht van Fahien, een Boeddhistischen 
Chineeschen pelgrim, die in het begin der 5e 
eeuw na Chr. Java aandeed en daar geen of maar 
zeer weinig geloofsgenooten ontmoette. Uit don
zelfden tijd toch, een enkel stuk vermoedelijk 
wat later, dagteekenen die opschriften, welko 
tevens uitwijzen, dat de Hindoe’s, die toen daar 
werden aangetroffen, hun oorsprong hadden uit 
het Zuiden van Engelsch-Indië (do Dekhan), 
aangezien het schrift, waarin zij geschreven 
zijn (het zoogen. Wenggischrift), in dien tijd en in 
die streek het gebruikelijke was.

Gaandeweg moeten de Hindoe’s Oostelijker 
zijn doorgedrongen. Zonder twijfel zijn zij ook in 
grootcr getale gekomen, en met prijsgeving van 
het te voren ingenomen of verkende gebied van 
West-Java, hebben zij zich later meer op Mid
den-Java neergezet, waar men intusschen niet de 
sporen vindt van Wishnoeïten, maar van Qhva- 
iten, en daarnevens van Boeddhisten. Ook hier 
•wijst nog veel naar Zuidelijk Engelsch-Indië. Een 
opschrift van een zekeren koning Sandjaja, ge
vonden in ’t Zuiden van de Kedoe en gedagtee- 
kend £aka 654 (A. D. 732, het oudste gedateerde 
stuk), is evenzeer in Wenggi-schrift, en dat zijn 
mede twee rotsopschriften (opschriften aan den 
levenden steen), bet eene te Dakawoe (Z.O. Kedoe) 
en ’t andere op den Diëng gevonden. Hierdoor 
blijkt ten duidelijkste, dat de oudste couche van 
Hindoe’s op Midden-Java, wat men uit de andere 
gegevens reeds kon afleiden, direct verwant was 
met de iets te voren op West-Java aanwezige. 
In een geheel andere schriftsoort zijn de oudste 
Boeddhistische opschriften van Midden-Java ge
schreven. 700 Qaka (A. D. 778) is het jaartal van 
den steen van Tj. Kalasan, dat het oudste exem
plaar van deze' soort schijnt te zijn, en het recht 
geeft te veronderstellen, dat het Boeddhistische 
leven op Midden-Java eerst later ingang heeft 
gevonden dan het Qiwaïtisehc. Het schrift, een 
Nagari-type, wijst naar het Noorden van Eri- 
gelsch-Indië, ook is de stijl der gebouwen (in casu 
Tj. Kalasan) een geheel andere dan die van den 
Diëng. Men heeft de meeste verwantschap ont
dekt met bouwwerken in het Noordwesten van 
Hindostan, ook vindt men daar vooral de hoog 
ontwikkelde kunst, die aan de Boeddhistische
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schouwen te zijn, een unicum thans te midden 
grootcndoels Boeddhistische omgeving, 

aangelegd op een architectonisch minder gunstigo 
plaats, opgetrokken geheel in dcnzelfden geest 
als de kolossale, uitgebreide Boeddhistische schep
ping Tj. Sèwoo in de nabijheid, eon ontwerp, zoo- 
als er meer geweest zijn (in de vlakte van Saragë- 
doeg), als ’t ware om te bewijzen, dat het £iwaïsmo 
zich door het zoo rijk ontwikkelde Mahayanisti- 
sche Boeddhisme, zooals het zich op Java ver
toonde, niet in de schaduw behoefde te laten 
stellen. Men heeft bij het beschouwen van het 
Hindoeïsme op Midden-Java, in het algemeen na
melijk, wel in het oog te houden, dat er minstens 
reeds evenveel eeuwen verloopen waren na Chris
tus, als het Boeddhisme (volgens de Noordelijke 
kerk sinds 500 vóór Chr.) vóór Christus al had 
geleefd. Wat dit zeggen wil, is duidelijk. Het 
Boeddhisme had zich in de richting, waarvan het 
ook op Java getuigenis aflegt, do Mahayanisti- 
sche, wel beschouwd een compromis tusschen 
Boeddhisme en Hindoeïsme, al ten volle ont
wikkeld. De tijd van de eigenlijk gezegde klas
sieke Sanskrit-literatuur (de renaissance-tijd 
dier literatuur, volgens de terminologie van Max 
Müller) was al lang aangebroken, 550—650 A. D.
(5e en 6e Qaka-ccuw), en de Hindoe-maatschappij 
in Engelsch-Xndië dus ook reeds geworden zooals 
do literatuur haar ons schetst, zij het dan ook, 
dat de Dekhan in vele opzichten ouderwetsch 
was en bleef. D. w. z. even goed als het Boeddhis
me van dien tijd in zijnen Mahayanistischen 
vorm, ook in uiterlijkc zaken, hoogst ontwikkeld 
was, zich b.v. kenmerkende door zijn systema
tisch ingericht, zeer uitgebreid pantheon, was dit 
ook het geval met het in tegenstelling tot de 
Boeddhisten (en Djaina’s en andere zoogen. ket- 
terschc sekten) eigenlijk verkeerd genoemde Hin
doeïsme, — immers ook die anderen zijn Hin- 
doo’s, — al mag èn do terminologie bij hen anders 
luiden, èn ten gevolge daarvan de indruk niet zoo 
overweldigend, zoo drukkend zijn of schijnen. 
Juist hier laat het zich voelen hoe groot het gemis 
is aan vaste, zekere, betrouwbare gegevens, die 
men bezitten zou, als er eenige literatuur uit dien 
tijd gespaard waro gebleven, waarover men, hoe
wel in mindere mate, vermoedelijk ook beschik
ken zou, zoo do oude tjandi’s in een ongerepten 
staat eerst in de jongste tijden het voorwerp van 
onderzoek waren geworden, dat, aangevangon 
vóór het Engelscho tusschenbestuur, reeds vele 
zaken niet meer op hare plaats vond. Men beseft 
hieruit, hoe mocielijk het is vooral voor Midden- 
Java, vooralsnog veel positiefs te constateercn, 
daar alles langs den weg van inductio moet wor
den verkregen en vast gesteld, en feitolijk duo het 
licht slechts van buiten af, uit Engelsch-Indië, 
kan worden aan gebracht, waarde bezwaren 
dezelfde tijdsruimte, hoewel van anderen aard, al 
even belcnunerond zijn. Immers juist voor den 
tijd, die omtrent do oudheden van Midden-Java 
de meeste toelichting zou moeten geven, is do 
toestand in Engelsch-Indië niet gunstig, door hot 
gemis aan monumenten, die voor vergelijking in 
aanmerking gebracht zouden moeten worden, zij 
’t dat deze verdwenen zijn door vernieling, dan 
wel te loor gingen, doordat do maatschappij zich 
daar met den tijd belangrijk wijzigde. Uit do 
onderzoekingen, ten dezo reeds ingesteld, bloek 
het, dat do meeste aanlcnoopingspunten voor het 
Boeddhismo van Midden-Java to vinden zijn in het

dat alle beelden eruit verdwenon zijn, en niets 
anders do kleur meer voldoondo doet kennen. 
Mag men op de aan den dag gekomen opschriften 
afgaan, dan, zonder twijfel, is reeds op Midden- 
Java de Hindoc-Javaanscho maatschappij vooral 
Qiwaïtisch geweest, want de Boeddhistische op
schriften zijn zeer schaarsch en de Qiwaïtischc 

talrijk (zie boven). Aan een eigenlijk gezeg-
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den strijd valt ook hier niet te denken; een in 
goede en groote werken zich uitende rivaliteit, 
waarbij het Boeddhisme in zijn eigen trant ook 
hier in de eerste plaats bouwde, gaf om beurten 
aan beide de bovenhand; eendrachtig leefden 
beide kerkgenootschappen naast elkander (op 
één opschrift wordt de Boeddha naast Qiwa aan
geroepen). Wat de reden was dat, niettegen
staande de stichtingen der Boeddhisten over ’t 
algemeen zooveel grootscher zijn, het Qiwaïsmc 
toch het veld behield, is onduidelijk, maar dit 
deed het zonder twijfel, evenals in Engelsch- 
Indië, waar omstreeks 750 £aka (A. D. 828) Qang- 
karü jarya de zegepraal over de Boeddhistische 
leer behaalde. Ongelukkigerwijze zijn uit de peri
ode van Midden-Java, die tot ^850 £aka (A. D. 
928) voortduurde, behoudens opschriften, geen 
of althans geen bewijsbaar zoo oude geschriften 
gespaard gebleven. Toch kan men de gedachte 
niet van zich zetten, dat reeds in dezo poriode do 
geschreven Javaansche literatuur een begin moet 
hebben genomen. Een eigenaardig verschijnsel, 
dat gepaard gaat met het in gebruik komen van 
de hierboven in de derde plaats genoemde schrift
soort is toch, dat men, terwijl èn waar Wenggi- 
schrift, èn waar Nagari gebruikt is, de taal der op
schriften Sanskrit is, in de plaats van deze, do 
heilige taal der Hindoe’s (ook der Boeddhisten, 
die men op Java aan trof), de landstaal ziet treden, 
het Javaansch, in een phase, welke men het best 
doet vóór-oud-Javaansch to noemen. Daarmede
was de weg voor het ontstaan van een geschre
ven Javaansche literatuur gebaand, en daardoor 
is zij dan ook, mag men zeggen, geworden. Het 
kan nu zijn, dat in de zeer beduidende oud-Ja- 
vaanschc literatuur ,dic op zeer weinige uitzon
deringen uitsluitend Qiwaïtisch is, nog het een 
of andere boek wordt nangotroffen, maar dan in 
een althans wat de taal betreft omgcschrovcn, 
verjongden vorm, dat. uit deze periode dagtec- 
kent, waarvoor bijv. de bekende Ko9a-bewerking 
(Amaramala, Tjandrakirana) in aanmerking is 
gebracht. Maar een feit is het, en een opmerkelijk 
feit tevens, dat er niets tot ons is gekomen van 
Boeddhistische kleur, waar juist te onderstellen 
was, dat waar zulke grootschc bouwwerken tot 
stand werden gebracht, ook de kennis van het 
Boeddhisme, Boeddhistische lcgendon en ver
halen, niet onbeduidend kan zijn geweest. Geen 
spoor van een loven van den Boeddha, geen spoor 
van djataka-verhalcn (dan alleen enkele stukken 
van latere dagteokoning, dio zelfs stammon 
uit het laatste gedeelte der volgende periode, dio. 
van Oost - Java). Zulks schijnt alleen verklaar- 
bnav, als men aanneemt dat de liefde voor het 
Boeddhisme reeds in deze periode weer ver
flauwd is, dat het Qiwaïsme zijne oude. plaats 
herwonne" hooft, dat I10J. bij den wedstrijd op 
Java, waarin hot eerst terrein verloren had, al- 
, 'ailH naafJt- «ich terrein had afgestaan, weer heeft 
<len "p1 v(-‘v' ivn wat Boeddhistisch was gewor- 

<jli ■ ,,(11 argument voor zulk een gang van 
«..1 s.:h,i 1 dan ook Tj. I'rambanan nog to
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stcld dient te worden, dat deze Kindoe’s zijn ge
komen. Bekend is het dat in bijzonderheden over 
de verwording van liet Boeddhisme zoowol als 
van het Hindoeïsme in de eeuwen, die onze perio
de juist voorafgaan en er mede samenvallen, nog 
niet te oordcclen valt, hoewel langzamerhand 
toch wel een en ander aan den dag gekomen is. 
Al begrijpt men, helaas, te veel details van de 
oudheden van Midden-Java voorshands nog niet, 
de belangrijkheid der resultaten vooral in den 
Iateren tijd verkregen, mag doen onderstellen, 
dat liet nog wel gelukken zal, den juisten gang 
van zaken te lecren kennen.

Tot ^ 850 £aka (A. D. 928) moet men aan
nemen, dat het zonder twijfel buitengemeen 
krachtige Hindoe-leven op Midden-Java heeft 
geduurd. Wat er een einde aan gemaakt heeft 
ligt in het duister, maar kan niet enkel zijn ge
weest een afsterven ten gevolge van gebrek aan 
voeding van buiten. Immers het Hindoe-lcven op 
Java neemt met dat tijdstip geenszins een einde. 
Men vindt het daarna op Oostelijker Java, in het 
3de centrum waar het, men zegge omstreeks 800 
£aka (A. D. 878), naar alle waarschijnlijkheid 
doordat er van Midden-Java uit een grooter ter
rein (intellectueel) vermcesterd werd, dus vóór 
het einde der Midden-Javaansche periode, reeds 
duidelijk zichtbaar is; de eerste sporen van Hin
doe’s op Oost-Java dateeren zelfs al van G82 
Qaka (steen van Dinaja). Verreweg het duisterste 
gedeelte van de geschiedenis van het 3e centrum 
is die eerste tijd. Het heeft er veel van, dat Oost- 
Java eerst eene onderhoorigheid van de vorsten 
op Midden-Java is geworden, dat dezen later óf 
Oost-Java tot hun eigenlijken zetel hebben ge
kozen, of wel dat zij door een daar zetelenden, 
opgekomen vasal van hun macht beroofd werden, 
waarna sedert Midden-Java op den achtergrond 
geraakte. Ook over den aard der stichtingen, de 
kerk waartoe de groole gebouwen op Oost-Java 
behoorden, de tijd waartoe zij eigenlijk gerekend 
moeten worden, kan er in verschillende gevallen 
nog niet beslist worden. Do periode duurt lang 
(Qaka 800—1400 of daarna, A. D. 878—1478 
volgende jaren). Verschil in tijd heeft ook hier 
zeker veel te betcckenen, en van verschillende 
oorkonden, die uit den eersten tijd van deze 
periode schijnen tc dagtcckenen, mag en moet 
liet de vraag zijn, of zij het werkelijk doen. Mag 
men rekening houden met hetgeen omtrent Mid
den-Java in ’t algemeen werd opgemerkt, voor
namelijk met het feit, dat in de latere jaren van 
die periode daar het (^iwaïsmo weer de heerschcn- 
de godsdienst was geworden, dan ligt het voordo 
hand te vermoeden, dat wat men op Oost-Java 
zal aantrelïcn, zoo de inbezitneming van het Oos
telijk gebied heeft plaatsgehad van Midden-Java 
uit en in dien tijd, ook overeenkomstig (^iwaïliseh, 
althans vooral £iwaltisch, gekleurd zal zijn. Dit 
is in overeenstemming met wat de opschriften 

Oost-Java uit den oudsten tijd deden weten. 
Van de monumenten, die tot de oudere schij 
te mogen worden gerekend, schijnt er geen een 
Boeddhistisch te zijn, in den trant van Midden- 
Java. Toch mag men het vóórkomen van Boed
dhisme op Oost-Java in d4e jaren niet loochenen. 
Enkele malen, maar steeds in tweede instantie, 
wordt het in do te vertrouwen opschriften 
meld. Het is voornamelijk in het Zuiden 
Soerabaja, in het Noorden van Pasoeroean en in 
Kediri, dat zich het leven uit, en men vindt er

Noordwesten van Engelsch-Indië, wat de bouw
werken betreft, en aangaande liet Boeddhisme 
in leven in Nepal. Maar toch bleef er nog veel 
onopgelost. Hier zij slechts genoemd de eigenaar
dige vorm van de Baraboedoer, waarvan een 
eigenlijk gezegde wedergade slechts ontdekt werd 
in het (Hinayanistische) Burma (te Pagan), en te 
Mcngun in Ava. Zoo is er veel onzekers, maar 
daartegenover mag worden gesteld, dat vooral 
door Groencveldt en Brandcs in vele zaken, voor
al de ikonographic betreffende, met meer of min
dere waarschijnlijkheid, belangrijk licht ontsto
ken werd, waarbij het bleek dat liet Boeddhisti
sche pantheon (gemakshalve zegge men van Ne
pal) niet slechts in hoofdt rekken, maar ook in veel 
diepergaande of verder afliggende bijzonderheden 
op Midden-Java teruggevonden wordt, iets wat 
bijv. ook bleek uit de belangrijke ontdekking, dat 
het begin van de djataka-illustratie-reekscn aan 
de binnenzijde der borstweringen (dus no. 1 — 
zooveel, in dit geval no. 136, van de borstwering 
der le gaanderij van de Baraboedoer) eene gere
gelde verluchting is van Arjacüra’s Djatakamala, 
of van een tekst (of een gedeelte ervan), die direct 
verwant is aan dat boek. Wat men er vindt van 
Qiwaïtisclien aard is. over het algemeen óf zeer 
vervallen öf eenvoudiger van bouwtrant, maar 
zulks is niet het geval met de boven reeds opzet
telijk genoemde Tj. Prambanan, die in grootsch- 
heid van opzet, rijkdom van versiering en weel
derigheid van illustratie een waardige evenknio 
is van de Boeddhistische monumenten in welker 
nabijheid zij gevonden wordt, en die dus laat zien 
hoe ontwikkeld ook het Hindoeïsme was. Let 
men er op hoe Tj. Sèwoe, waarvan de bouwtrant 
met dien van Tj. Prambanan groote overeen
komst vertoont, zeer wel een Triratnatempel kan 
zijn, evenals de Baraboedoer een stichting kan 
heeten van den Boeddha, in zijne plaats in het sys
teem, dan trekt het dadelijk de aandacht, dat Tj. 
Prambanan een aan de Trimoerti gewijde stich
ting is, waarin aan £iwa de voorrang werd toe
gekend, waar ook Brahma en Wishnoe zetelen, 
als ’t ware omgeven door de zich resp. om hun 
wezen scharende kleinere góden, halfgoden, 
heroën (aartsvader), evenzeer als in de grootcre 
Boeddhistische scheppingen de lagere góden, al 
zijn dit ook zeer hoogstaanden, gevonden worden 
aan de buitenzijden, en ook op lagere verdiepin
gen troonende. Brahma omgeven door rësi’s, 
Wishnoe omgeven door de grooten onder zijne 
vereerders (vertegenwoordigers), of verschillende 
zijner, minder bekende, maar tallooze awatara’s, 
cn-Qiwa door een soortgelijke reeks van personen, 
die meer on middellijk met hem in verband ston
den, en wier houdingen en ornaat direct mogen 
herinneren aan die der Bodhisattwa’s in het Boed
dhistische pantheon, maar daarom nog niet de
zelfde wezens aanduiden. Er behoeft hier zelfs 
niet cens aan syncretisme te worden gedacht, 
evenmin als bij Tj. Mëndoet, dan in zooverre als 
het Mahayanistische Boeddhisme en het Hindoe
ïsme beide groot zijn geworden en zich ontwik
keld hebben onder een geregelde inwerking op 
elkander, overneming en uitwisseling van en aan 
elkander, een proces van een langdurig verloop, 
dat wel beschouwd reeds afgeloopen was, toen 
de Hindoe’s (Boeddhisten en niet-Boeddhisten) 
van 700 £aka (778 A. D.) Java bereikten, en zijn 
grootste proportiën had aangenomen in het Noor
den van Engelsch-Indië, vanwaar juist veronder-
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vorsten, wier namen, als van personen in lagero 
rangen dienende, ook in stukken uit Midden-Ja va 
werden aangetroffen. Hier wederom intusschcn 
al hetzelfde bezwaar, dat ons, behalve do op
schriften uit dien tijd (den tijd van koning Sin
dok), geen andere geschreven stukken zijn be
waard gebleven. Eerst na 900 £aka (A. D. 978) 
wordt de taal der opschriften, die ook op Oost- 
Java tot op dien tijd was wat bij hot bespreken 
van de periode van Midden-Java vóór-oud-Ja- 
vaansch werd genoemd, één van vorm met het 
oud-Javaansch der kennelijk oudere teksten dier 
literatuur, maar ook eerst, daarmede krijgt men 
in het gelijktijdige gedeelte dier literatuur een 
zekeren steun bij het beschouwen der maatschap
pij en hare omstandigheden. Die literatuur is, het 
werd reeds gezegd, zoo goed als uitsluitend Qiwaï- 
tisch. Zag men in de eerste eeuw dezer periodo 
(van 800—900 £aka, A. D. 878—978) het Boed
dhisme op Oost-Java ternauwernood nog leven, 
aan liet wegsterven, sedert 900 Qaka is het voor 
een geruimen tijd, zoo al nog levend, wat zeer wel 
mogelijk is, dan toch zoo goed als geheel onzicht
baar, zoodat men bijna gedwongen is van uitslui
tend Qiwaïtisch te gewagen. Daarbij valt op te mer
ken dat Pasoerocan op den achtergrond geraakt, 
en de beweging in Kediri zich geen nieuw terrein 
schijnt te zoeken, of terrein verliest, zij zich dus 
om zoo te zeggen in het Soerabajasche concen
treert, terwijl daarnevens in het begin Madioen 
(met zijn rijstschuren, offerhuisjes) op den voor
grond komt. Het is de periode, waartoe ook be
hoort koning Erlangga, onder wiens regeering do 
Balincczen, naar het schijnt, de oud-Javaansche 
literatuur, voor zoover zij haar kennen, niet ge
heel ten onrechte, laten ontstaan, hoewel er ge
schriften gespaard zijn gebleven, die antorieur 
aan zijn bewind vervaardigd werden of dat moe
ten zijn, als de vier bekende parwa’s uit de eerste 
helft van het Mahabharata (Adi-, Wirata-, Oedy- 
oga-, BhLshma-parwa), en do oud-Jav. (metrische) 
bewerking van het Ramayana. Weer een anderen 
toestand geeft de volgende eeuw (£aka 1000 en 
volg.) te aanschouwen. Madioen heeft blijkbaar 
een zekere zelfstandigheid behouden (het rijk van 
Daha?), maar nu komt voor alles Kediri op den 
voorgrond, wat blijkbaar zoo blijft tot omstreeks 
hot midden der 12e paka-couw (£aka 1144) het 
rijk van Singasari of Toemapel (Pasoeroean), 
volgens de Pararaten de suprematie weet te ver
krijgen, om haar later voor een korten tijd weder 
aan Kediri to laten, dat spoedig daarop (Qaka 
1216) haar weer voor goed verliest, als Raden 
Widjaja met behulp van Chineezen en veel ver
raad, het rijk van Madjapahit, met zijn hoofd
zetel in het Soorabaja’sohe, grondvest. Geduren
de het bestaan van dit rijk, dat ook naar buiten 
zeer machtig was (wat met enkele dor vooraf
gaande ook het geval kan zijn geweest, maar niet 
zoo duidelijk spreekt), ontstaat er op Java een 
vernieuwd en verhoogd Hindoe-loven. Dit had 
sinds 900 Qaka daar geenszins geslapen, integen
deel een groot gedeelte der oud-Javaansche lite
ratuur, voor zoover deze ons gespaard is — mis
schien mag men wel zeggen het beste er van — 
ontstond in do drie eeuwen vóór Madjapahit, 
waarin ook de regeering van Djajabaja valt; do 
verbinding van het Hindoeïsme met het Javanismo 
werd toen inniger dan in do periodo van Middon- 
Java, toon do beide stroomingon meer naast ol- 
kander liepen; maar tijdens het latero gedeolto

van den vóór-Madjapahitschcn tijd herkreeg het 
Javaansche element, hoewel vergroeid met het 
Hindoesche, gaandeweg steeds meer en meer zijn 
oudo rechten. Zoo was dan ook do toestand, toen 
Kediri voor goed viel, weder reeds mcerJavaansch 
geworden dan Hindoesch, van. dat standpunt 
vooruitgegaan, maar in werkelijkheid veel ver
minderd, omdat het intellectueel hooger staande 
element, niettegenstaande zijno overwinningen, 
ten laatste toch weder de nederlaag leed. Nieuw 
vorsch Hindoe-lcven kwam toen den ouden zuur- 
deesem versterken. Dit blijkt bepaaldelijk daar
uit, dat ook het Boeddhisme zich weer laat be
speuren. Het telt bij de leden van het Vorsten
huis van Toemapel en Madjapahit verschillende 
aanhangers, maar het ontwikkelt geenszins de 
kracht, waarvan het op Midden-Java getuigenis 
had afgelegd, hoewel het ook nu weer het Maha- 
yanisme is, dat bijval vindt. Van bepaald ge
zegde Boeddhistische groote bouwwerken is geen 
sprake. Wat men op Oost-Java aantreft en daar
voor in aanmerking gebracht zou kunnen wor
den, bijv. de Tj. Tocmpang, kenmerkt zich als 
zoodanig alleen door enkele losslaande Boeddhis
tische beelden; de gebouwen zelve sluiten zich in 
hunne versieringen, reliefs, aan bij de overige uit 
denzelfdcn tijd, en doen zich daarin vóór alles, 
zoo de voorstellingen niet zijn wat men profaan 
zou kunnen noemen, kennen als Qiwaïtisch. Er 
heeft hier een nieuwe vermenging, en wel een 
soort van directe oplossing plaats gehad, getui
gende van een groote inschikkelijkheid; men 
vindt er eene vermenging van ontegenzeggelijk 
niet geassimileerde, heterogene bcstanddeelen, 
die gemakkelijk uit elkander zijn te onderkennen, 
dus optreden in hun eigen vormen, maar aan, in 
of bij hetzelfde heiligdom nevens elkander wor
den aangetroffen; een geheel anderen toestand 
dan vroeger op Midden-Java, waar Boeddhisme 
en Hindoeïsmo met elkander samen gingen, maar 
niet in elkander opgingen of opgegaan waren, 
behalve voor zoover dit reeds elders, in verder 
terugliggende tijden, geschied was, om beide to 
maken, te vervormen tot wat zij in dien tijd wa
ren, iets wat op zijne beurt bij de ineenmenging 
in dien zoo veel lateren tijd op Oost-Java weer 
niet geschieddo, althans nog niet geschied was. 
Ook nu zijn de eigenlijk gezegde Boeddhistische 
oudheden (beelden), men lotto daarop wel, voor 
het raeercndcol van een zeer beduidende kunst
waarde, hoewel van een geheel anderen stijl dan 
do Midden-Javaansche, on gelukkig door het 
schrift van do bijschriften of door een daarop 
voorkomond gedateerd opschrift, gekenmorkt als 
zooveel jonger. Zooveel jonger als ook bijv. do 
Boeddhistische kakawin Soetasoma, ^ 1300 
(palca, ovenals de Ardjocna-widjaja door Tantoe- 
lar vorvaardigd, bleek te zijn, waarvan do ver- 
vaardigingstijd op zijne beurt wedor overeen
komt mot hot langs een andoren weg verkregono 
en zooovon bekend gestelde. Behoudens een ver
nieuwd leven in deze richting, dat ook misschien 
deed ontstaan do aan bedenking ondorhovige, 
Boeddhistisch getinte oorkonden, dio als van 
oudoro dagteekening zich goven, ziet men in deze 
periode, waarin ook liet Javaan sch zich geheel 
blijkt to gaan ontzetten, zoodat het zoogenaamde 
middel-Javaansch het oud-Javaansch ging ver
vangen, ovenals in dozen tijd do overgangsvor
men tusschen het oud- en hot nieuw-Javaanscho 
schrift reeds blijken to bestaan, do laat ons thans
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te Toegoe, Djamboo, Mocara Tjianten, Kebon 
Kopi, Tjiaroeteun; beschreven stoon te Batoe- 
toolis; badplaats to Kota Batoe.

Preanger Regentschappen: terrassen (deels mot 
beelden) to Boekit Tocnggoel, G. Wajang, G. 
Locmboeng, Tcndjolaja, Tjikapoendoeng, G. 
Padang, Parakan Salak, Salak Datar, G. Tarn* 
pomas, G. Tjikocraj, G. Tjakrawati; bronsvondst 
te Lemvigadjah; keteltrom te Babakan; beschre
ven steenen te Tjitjatih en Lingga wangi; inge- 
grifto rots te Karang Bolong; handschriften to 
Tjiboerocj on Tjilögon.

C7ien'6o?i: terrassen te Djalaksana en G. Sërang- 
lomo; verzameling bronzen enz. te Tëlaga; be
schreven steenen te Kawali; ingegrifte rots to 
ïjitapen.

MIDDEN-JA VA.
Banjoemas: De invloed der Hindoe’s wordt 

hier meer merkbaar door verschillendo belang- 
rijko vondsten van kleine voorwerpen. De velo 
beelden, b.v. te Bandjarnëgara en Badoer, zijn 
in hoofdzaak afkomstig van den Diëng. Ketel
trom to Mersi.

Pekalongan: Op verscheiden plaatsen over
blijfselen, die den naam Tjandi dragen; funda
menten van tempels zijn echter niet geconsta
teerd aanwezig to zijn, zoodat. in het midden ge
laten moet worden, in hoeverre die tempelover- 
blijfselen en beelden op de aangeduide plaatsen 
thuis hooren. In het bijzonder zijn te noemen: 
Tjandi’s Andjing, Lingga, Karang Golok, Batoer 
en Koeda. Trap naar don Diëng te Sigemplong; 
waterbak te Pangëbatan; keteltrom te Kaboo- 
nan; beschreven steen te Garamanik. Zeer veel 
kleine voorwerpen uit het district Boemiajoe.

Semarang: Van belang is het deel der residen
tie naarde zijde van Kedoe en Soerakarta; in do 
Oostelijke afdeelingen vindt men slechts een ter
ras te Sëgara Gocnoeng, een ruwe steenen muur 
te Kali Gölis en een stuk poort te Prawata. Spo
ren van tjandi’s worden aangetroffeu te Kali- 
klotok, Bedana, G. Bedji, Sikoenir, Klera, Tëgal- 
wètan (Kali Sondjaja), Ganariti, Pengilon (twee), 
Krintjeng, G. Boctuk wètan en wellicht te Ka- 
rang-djati, Pöndëm, Sólokaton, Djambean en 
G. Gëntong; badplaatsen te Sidarooekti, Kali 
taiuan en Pengilon; keteltrommen te Semarang 
en Banjoemëneng; beschreven steenen te Ta- 
djoek en Adocman, beschreven lingga te Pocr- 
wadadi.

Nog bestaande tempels: Tjandi Argakocsoema 
(distr. Bod ja), waar tegen de berghelling eerst 
twee voortempels met beeldhouwwerk, hooger 
twee andere tempels on nog hooger weer drie met 
een klein gebouwtje hebben gelegen; daar een en 
ander sinds 1870 niet nader onderzocht is, kan 
niet verzekerd worden wat er nog over is. Deze 
tempels waren Qiwaïtisch, evenals Tjandi Doe- 
koeh (distr. Ambarawa), waarvan het voetstuk 
aanwezig is mot een terras ervoor, benevens frag
menten van den bovenbouw en cenige beelden. 
De tempelgrocp Gëdong Sanga (tegen den Oo- 
ngaran) bestaat uit overblijfselen van waarschijn
lijk-acht groepen gebouwen op het gebied van .Se
marang en door een ravijn daarvan gescheiden 
op dat van Kedoe; van de eersten staan er nog 
vijf, van de tweeden nog twee. De tempeltjes zijn 
van eenvoudige constructie en gelijken op die 
van den Diëng; ze liggen op plateautjes boven 
elkaar. Van drie bij elkaar staande in Semarang 
heeft de hoofd tempel in de buitennissen beelden

zeggen Hindoe-Javaansche beschaving ook over 
een grooter terrein zich uiten of om zich grijpen. 
Is Pasoorooan, maar vooral Socrabaja, zich weder 
naast Kediri komen stellen, men begint nu ook 
in Probolinggo en Besoeki, en op Madoera stich
tingen te vinden. Ook Madioen on hot Oostelijk 
gedeelte van Soerakarta vertoonen ze, en het is 
van elders bekend, dat erin dien tijd weder direc
te aanrakingen zijn geweest tusschen Oost-Java 
en de Soendalanden, waar intusschcn, sedert ^ 
950 Qaka (A. D. 1028) toch ook een zeker zelf
standig loven schijnt te hebben bestaan, evenals 
wellicht, sedert -Ji 900 Qaka (A. D. 978) in het 
Semarangsche, een streek, die men misschien 
beter doet gedurende de Oost-Javaansche perio
de tot Oost-Java to trekken, ook al veroorloven 
de gegevens ook daar een zekere zelfstandigheid 
te onderstellen.

Wij doen thans een kort overzicht der voor
naamste oudheden volgen. Daar het, gelijk hier
boven werd uiteengezet, niet mogelijk is, bij ge
brek aan vertrouwbare gegevens, aan de meer
derheid der monumenten hun plaats in een chro
nologisch of kunsthistorisch overzicht aan to 
wijzen, wordt slechts de geographischc volgordo 
in acht genomen. Voor de enkele gevallen, waar
bij wij door een duidelijke tijds-aanduiding op 
vasten bodem staan en dus gerechtigd zijn tot 
nadere conclusies, wordt verwezen naar het 
artikel JAVA, geschiedenis.

Nadat de voorloopige pogingen van Brumund ^ 
AVerhand JBat. Gen. 33) en Hoepermans (T86Ï'— 

^ 18677 zie Oudh. Rapp. 1913) om een beschrijving 
der Javaansche oudheden te geven on voleindigd 
gebleven waren, verscheen in 1891 in Dr. R. D. M. 
Verbeek’s Oudheden van Java (Verhand. Bat. 
Gen. 46) een volledige lijst der overblijfselen uit 
den Hindoe-tijd met literatuuropgave. Op den 
grondslag van dit werk werd door den Oudheid
kundigen Dienst voortgegaan, hetgeen leidde 
tot de samenstelling van den Inventaris der Hin- 

xdoe-oudlieden, waarvan in Oudh. Rapp. 1914 het 
f eerste deel door Dr. N. J. Krom is gepubliceerd; 

daarbij kon gebruik' gemaakt worden van de 
nieuwe, door de Oudheidkundige Commsssie 
verrichte1) en in haar rapporten uitgegeven op
name der Javaansche oudheden. Eveneens van 
de hand van Dr. Krom is een voorloopige lijst 
van oudheden in de Buitenbezittingen (behalve 
Bali en Lombok), gedrukt in het Oudh. Versl. 
1914, 3de kwartaal, aansluitend aan een soort- 

/ gelijke lijst aangaande de Padangsche Boven- 
.landen, in datzelfdo Vorsl. 1912, 2de kw. Het is 
aan de hand van bovengenoemde- Wérken, dat
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t . ............... bovengenoemde"Wérken, dat
v* onderstaand overzicht is samengesteld 2).

WE8T-JAVA, met zeer geringe Hindoe-cul- 
tuur.

Bantam: terrassen te Tjandi (met Polynesische 
beelden), Kosala, Tjibeo en Tjitorek; Hindoe- 
beclden te Tjaringin..

Batavia: overblijfselen van Padjadjaran nabij 
Buitenzorg; terrassen te Sockamantri, Pasir Po- 
gor, G. Salak, G. Gëdé, Nëgara Domas, Majang; 
Polynesische beeldengroepen te Artja Domas en 
Tjibodas (Vogelberg); beschreven Wenggi-steenen

J) Met name door het lid dier Commissie J. 
KnebeL

2) Voor do literatuur aangaande de verschil
lende oudheden zie men do genoemde boek
werken en rapporten.
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van (pi wa-Goeroe, Ganega cn Doerga; ook aan do plaats op het Qiwa-plateau; monumentale dagob 
tempeltjes in Kedoo treft mon resp. Gancga on te Tjocpoewatoo; beschreven steenen te Djok-_
£iwa-Gooroe aan. Voorts vindt men een trap en jakarta, Nanggoclan, Goenocngkidoel, Këbon-
nog een aantal beelden, eveneens alle Qiwaïtisoh. dalem, Ratoe-baka, Idjo, Gata, Kloerak, Kala-

Kedoe: Sporen on overblijfselen van tjandi’s san; beschreven zuiltjes te Këmbangan, Djok-
to Bajëman, Gocnoeng, Batoo Gana (twee), jakarta, Kërta, Këblak en Prambanan.
Gijombong, Toemboe, Sabaradja, Tjandi (Tëgal- Te Tjandi Idjo staat nog één tempel uit een 
rëdja), Tj. Panas (met badplaats), Klatëron ( ?), groep van elf, met basreliëfs versierd. De rijk ge- 
Kaponan (met vijver), Tjandirëdja (twee), Sëtan, ornamenteerde Tjandi Kalasan of Kalibëning 
Pirikan, Poetjang, Tjandi (Grabag), Rentong, (tusschcn Djokja en Prambanan), blijkens de in - 
Ngandong (?), Këtaron, Watës, Tjandi (Moen- scriptie een Boeddhistische Tard-tempel, heeft 
tilan), Gëblog, Goiulangan, Soembër, Kalibëning- ' den vorm van een Gricksch kruis; aan elke zijde 
doo\voer, Mocngkidan, Söketi, SoetacTërëppan, vindt men den ingang tot een kapel, van wolkc
Sëkroew'etënggah, Gëdongan, Ngawen (vier), de Oostclijkc tevens dienst doet al? doorgang
Nganten, Ngradjck, Këndal, Këparen, G. Woo- naarde thans alleen den troon van het verdwe-
kir, Singabaron, Bobosan, G. Sari, Djlëgong, nen beeld vertoonende tempelkamer; ook de beel-
Samocr, Këmiren, Woeroeng, Tjandi (Salam), den uit do zestien hoeknissen van den teerling
Bata, Kanggan, Banon, Wanakërsa, Pikatan, zijn verdwenen. Het dak hooft drie verdiepingen,
Gandoelan (twee), Ngëpoh, Këmlakaplasa de tweede cn derde achtkantig, het geheel be
lwee?), Këboemèn, Bongkol, Përot, G. Përta- kroond door een grooten dagob; alle verdiepingen
pan, G. Ambeng (?), Gandasoeli, Argapocra of vertoonen nissen, in enkele waarvan nog dhyani-
Gëdong, Sawangan, Bongkottan, Tjandi (Ga- Boeddha-beelden zitten. Vermeld in gs waard is nog
roeng) cn Diëng; badplaats te Lowanasari; (pi- de fraaie toepassing van het kala-makara-motief
waïtisehe tempelgrotten te Batocrong, Kaligla- en het voorkomen van een dubbelen friesband,
gah, Kësawen en Morden; trappen te Tëlahap en achtereenvolgens knielende menschfiguren en
Kalilawang; waterbakken to Sotitjlëboengan, vogels. De tempel heeft zeer geleden; de fundee-
Krëtek, Bolonglor, Kombaren, Margawati, enz; ring is grootendeels weggebroken en van den
bijzondere vondsten van gouden en zilveren voor- bovenbouw alleen de Zuidgevel met al zijn oma-
werpen te Soctjen, Pësindon cn Gëmocroeh; rots- ment aanwezig. Op cenigen afstand ligt Tjandi
inscriptie te Tock Mas; beschreven steenen to Sari, vermoedelijk het bij dezen tempelbeTioorcn-
Magëlang, Pakiswètan, Tjanggal, Tëmanggoeng,^ de klooster. Het is een rechthoekig gebouw, in 
Koentjcn-wètan, Tëlahap, Përot, Karangtcngah, twee verdiepingen opgetrokken, welke beide in
Wiradana, Ngoemboelan, Gandasoeli, Argapocra, drieën verdeeld zijn; do benedenverdieping dien-
Poerworëdjo, Pëndëm, Bara-tëngah, Kali-bëbër, do tot godsdienstige verrichtingen, de tweede,
Diëng, Brahol, Mërtakanda; beschreven zuiltjes door een trap bereikbaar, tot woning voor de
te Toemboe, Bandjangar, Asoe, Bongkol, bad- priesters. De ingang en de ramen, of daarvoor in
kuip te Ajah; keteltrommen te Tanoerëdja cn do plaats tredende paneelcn, op beide verdie-
Diëng. Te Magëlang bevindt zich een belangrijke pingen worden geflankeerd door Bodliisattwa’s
particuliere bronscollectic. en Tara’s. Het dak is aan de zijkanten versierd

Nog bestaande tempels: Voor DIENG, BORO- met kalamakara-nissen, waarin waarschijnlijk 
BOEDOER en MËNDOET wordt verwezen naar dhyani-Boeddha’s gezeten hebben; boven op

het dak stonden drie dagobs. Over het algemeen (j ,O'-' •
is Tjandi Sari zeer goed bewaard gebleven. Voor.' p..v i/*• / " > 
de tempelgroep van Prambanan zie men het 
afzonderlijke artikel PRAMBANAN-TEMPELS, 
alwaar do Archaelogischo Verceniging. (t.r. de 
Voreeniging voor Oudheid-, land-, taal- on vol
kenkunde) te Djokjakarta ter sprake komt. ,

Soerakarta: Overblijfselen van tjandi’s, behalve f) (/ /at y t- 
nog tweo bijtempels van Tjandi Sèwoo (Lor en ; ■/
Asoe) to Kalongan (twee), Sanggrahan, Pëlëm, .
Tampir, Krikil cn Ta wang; putten te Tj. Kidoel; A „. 
badplaats to Tj. Raga; terrassen op den Lawoe; • 
beschreven steonen to Tj. Sèwoe, Plaosan, Pe- 
reng, Tjöta, Sockoeh; beschreven zuiltjes to ƒ ' ' )
Trootjock, Srago, Moedal en Prambonan. b a ; ^ C

Van do nog aanwezige tempels is Tjandi Sèwoo/ K /. . Cs-.*
in hot afzonderlijke artikel SÈWOE (TJANDI) ,/ 
behandeld, waarin eveneens molding is gemaakt.'' 
van don Zuidelijken voortompel Tjandi Boobrah, 
waarvan hot voetstuk nog go vonden wordt, en' J 
van Tjandi Plaosan. De groep van Tjandi Locm- 
boeng bestaat uit één hoofdtcmpol met zestien 
bijtcmpols in een vierkant er omheen. Do hoofd
te mpcl is van vierkant model mot uitsprongen; 
het dak was achtereenvolgens vierkant, aoht- 
zijdig on rond. Van binnen zijn er elf ledigo 
nissen. Do eenvoudige vierkante bijtempeltjes 
hebben beide dakvordiepingon in een achthoek 
en daarboven do dagob. Tjandi Sadjiwan (eigen
lijk Kalongan) is vooral merkwaardig door de

de afzonderlijke artikelen. Tjandi Paw'on is een 
klein tempeltje van vierkant model, gelegen tus- 
schen Boroboedoor cn Mëndoet, op een voet
stuk staande, met een (gerestaureerd) dak met 
dagobbekroning cn roliefversicring om don teer
ling. Een kleine tempel van denzelfdon aard als 
die te Diëng cn Gëdong San ga is ook Tjandi Sola- 
grija nabij Magëlang; aan do buitonwanden 
worden beelden van £iwa, Gancga cn Doorga 
aan getroffen; deze tempel is onvoltooid, een trap 
voerde erheen. Tjandi Pringapoes, op de helling 
van den Sindoro, is aan de buitenzijde mot reliëfs 
versierd; in de tempelkamer ligt een nandi, zoo- 
dat ook deze tempel (piwaïtisch is. Eindelijk vindt 
men nog een drietal tempels tegen de helling van 
den Mërapi, Tjandi Pëndëm, waarvan alleen het 
soubasoment over is, Tjandi Asoe, onvoltooid, 
doch van groot belang voor do studio der bouw
en versieringstechniek, en Tjandi Loembocng, 
eveneens vorvallon.

Djokjakarta: Sporen van tjandi’s te Tjandi, 
Panggërang, Moerangan (twee), Djötis, Rëdja, 
Grimbjangan, Nagasari, Abang, Krapjak, Po- 
langan, Sawo, Polengan, Tindjo, Miring, Sari, 
Banjoeniba, Sömarangan, Singa, Boobrah, Kë
blak, Watoegocdik, Ngaglilt, Dawong, Sanan, 
Koolon (voortempel van Tj. Sèwoe), Tjëbongan 
(drie), Ploembon cn Pringtali (?); overblijfselen 
van fundamenten, muur en poort van con kra
ton (?) te Ratoe-baka; nissen to Pötoesan; work-
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of ingang. Tc Pënampihan treft men een opeen
volging van drio terrassen tegen den Wilis aan, 
met op het bovenste overblijfselen van een tem
pel en een bijtompel; een tweede bijtempel is ge
heel verdwenen. In de afd. Bërbëk staat nog een 
torentcmpcl, de Tjandi Ngötos. Eindelijk vor- 
dienen een tweetal soubasementen nabij Paree 
do aandacht, in het bijzonder op grond van do 
daarop voorkomende reliëfs en van het feit, 
dat de tijd van hun bouw bekend is. Beide da- 
tceren uit den Madjapahitschon bloeitijd. Do 
Tjandi Soerawana geeft een voorstelling van den 
Ardjoenawiwaha, waarbij de episodes echter 
anders volgen dan in het gedicht van dien naam; 
hot verhaal van de Tjandi Tcganwangi is nog 
niet in bijzonderheden gelezen, doch vast staat, 
dat de vijf Pandawa’s er een rol in spelen. In do 
nabijheid lag nog een bijtempcltje.

Soerabaja: Overblijfselen en sporen van tjan- 
di’s te Këdaton, Trawoelan, Tralaja, Panggih, 
Gëntong, Gëdong, Tëngah, Moetëran, Tj. Lima, 
Pënanggoengan (zie ook hieronder), Patjct, Bang- 
sri, Krian(?), Kalanganjar en Soemoer (Pari); 
fundamenten van een kraton of versterking te 
Koeta-tëboc, Mantjilan, Koetagirang en muren 
te Bangsal; waterleidingen to Latsari en Kësë- 
men; tunnel te Soembër-pënganten; terrassen op 
den Wëlirang; beschreven steenen te Këbën, 
Gondang, Këlor, Tërban, Ngimbang, Drocdjoe- 
goerit, Watan, Ngasëm-lömahbang, Pasar-lëgi, 
La wan, Pamotan, Soerabaja, Bandjaran, Gënëng- 
sana, Dëmpoel, Këtëmas, Grogol, Soembër- 
goerit, Tënggaran, Glagahan, Tralaja, Trawoe
lan, Wewc, Bëloeta, Pandan-Kradjan, Modjo- 
kërto, Karanglo, Bakalan, Doekoehan-doekoeh, 
Djijoe, Djëdoeng, Gënting, Poegëran, Patjet, 
Boedoekgedé, Pënanggoengan, Kajangan, Soem- 
bërsari, Bangsri, Madjasari, Balongmasin, Këla- 
gèn en elders. In de afdeelings-hoofdplaats Mo- 
djokërto bestaat een zeer merkwaardig museum, 
welks inhoud in hoofdzaak uit die afdccling af
komstig is.

Van de overblijfselen der oude hoofdstad MA- 
DJAPAHIT is onder het desbetreffend artikel 
reeds sprake geweest; op het oogenblik ziet men 
daarvan nog tempelrestes to Këdaton oneen bak
steentempel Tjandi Brahoe, vorder een tweetal 
poorten, Wringin la wang van het op Bali nog 
veelvuldig voorkomende model der gespleten 
poort, z.g.n. tjandi böntar, en Badjang ratoe, 
eveneens van baksteen, doch met zes trappen en 
een piramidaal dak. In do nabijheid heeft men 
laatstelijk to Tjandi Tikoes nog overblijfselen, 
vermoedelijk van een badplaats, opgegraven. 
Een poort, gelijkend op Badjang ratoe, is'even
eens over te Dërma; de torentempel Tjandi 
Bangkal is merkwaardig door het voorkomen der 
Kalki-awatara op den sluitsteen van het gewelf. 
Van de Tjandi Ngrimbi vindt men nog slechts 
een gedoeltelijke, onversierde, bovenbouw op 
sou basement met reliëfs. Eveneens met reliëfs 
versierd, o.a. de karning van den oceaan, is 
Tjandi Kësiman tengah, waarvan slechts hot 
soubasement over is; dit heeft aan den voorkant 
in plaats van één trap in het midden er twee opzij. 
Belangrijk in oudheidkundig opzicht zijn verder 
de Pënanggoengan en Wëlirang. Aan den voet van 
eerstgenoemden berg vindt men to Djëdoeng 
tweetal tempelrestes, sporen van een toegangs
poort, en, wat hoogcrop, nog tweo gavo poorten; 
do tempels dragen ook den naam Tjandi Pase-

rclief8 van het soubasement, dierfabels voorstel
lend, do paneclen onder de makara’s van don in
gang en do voorstellingen op de trapvlcugcls. 
Van den bovenbouw, waarin Boeddhistische 
beelden gevonden zijn, is slechts weinig over. Een 
eigenaardige plaats nemen de overblijfselen te 
Soekoeh in, dateerend uit den laatsten Hindoe- 

- tijd (tweede helft veertiende Qaka-eeuw). Zij be
staan uit vier terrassen, door trappen verbonden, 
met drie poorten, een tcmpcl( ?)-gebouw, basre
liëfs en beelden, allos van ruwe bewerking. Van 
gelijken aard zijn de terrassen (vroeger veertien) 
te Tjëta, eveneens met plateformes, fundamenten 
en grove beelden.

OOST-JA VA.
Rënibang: Fundament van een muur te Toe

ban ; beschreven steenen to Toeban en Ngloejoe. 
Madioen: Sporen van tjandi’s te Këdonggong,

: Sadon, en Sirah këting; overblijfselen van een
kraton (?) to Gëlang; badplaats te Simbatan- 
wètan; terrassen op den G.Darawati; rijstscliuur- 

: tjes te Madioen, Gëlang, Nambangan, Bodjan, 
Panaraga, Djaboeng enz.; beschreven steonen te 
Sine, Sale, Darangan, Klëdokan I, Tadji, Sën- 
dang-kamal, Klëdokan II, Benda, Bocloeglëdëg, 
Babadan, Sëtana, Tëgalsari, Watoe-patok, Tjan- 
dragëni, Sirah-këting, Karang-patihan, paaltje 
te Doepak.

Kediri: Overblijfselen en sporen van tjandi’s 
, r. te Tj. Lor, Walikoekoen (vier, behalve Tj. Djadi), 

Djoendjoeng, Gambar, Domasan, Aria-Blitar, 
Soembërdjati, Batjëm (vier), Tëpas, Ploemba- 
ngan (een poort staat er nog), Gëdok, Gambarwè- 
tan (met reliefs), Malpri (?), Përtapan, Gëmpoer 
(twee) en Proedoeng;/£cmpelgrotten to Djoerang 
limo, Sélamangleng^bij Kediri, Boeddhistisch), 
Sélabale, Goewatritis, Sélamangleng (bij Sang- 
grahan), Djadjar; muur op de helling van den 
Kawi; beschreven steenen te Bangle, Koedjon- 
manis, Tandjoengkalang, Tj. Lor, Poehsarang,

■ Tjëkër, Pënampihan, Këmoelan, Pajaman, Wa- 
tës, Wadjaklor, Djoendjoeng, Pandjërrëdja, 
Gilang, Soembërringin-kidoel, Gambar, Sëmen, 
Goerit (bosch), Ploembangan, Goerit (desa), 
Pëtoengamba, Sëmanding, Blitar, Përtapan, 
Pikatan, Tapan, Djëmëkan, Poerwakërta, Pë- 
santren, Kajoenan, Sélamanglang, Si man,
Broemboeng; vondst van Boeddhistische bron- 

./ ' . ■ f V-. 2011 beeldies Tjandirëdja bij Ngandjoek.
& - ■' y' 'f t \,. Van de nog bestaande tempels is PANAT AllAN 

?. . .afzonderlijk behandeld. Noordelijk tegen den 
* -r- ' Kloet ligt Tjandi Wringin brandjang, een eon-

• /; . v • r V' r voudig rechthoekig gebouw met een kamer en 
I ^elne luchtgaten; het dak loopt glad en schuin

|j - y .. .. too als bij een gewoon Europeesch huis. Eveneens
| '■■yr '' in de nabijheid van Blitar vindt men de Tjandi’s

Sawentar en Kali-tjilik, de eerste sedert kort ont- 
fkj/ f* * ... /" graven; beiden van vierkant model, zich hoog
i. ’ j 'y- verheffend op een onderbouw en met een top, die
’ y(y/sC/..’jz*-in banden en pilasters geornamenteerd is. Tjandi 

/O cA' Papoh of Kotes is merkwaardig als eenig over-
f-'j gebleven voorbeeld van een tempelvoetstuk met 

1 ■ drie kleine gebouwtjes van altaar- en miniatuur-
Y-Atfri ty'"*’» tempel-vorm, gelijk men thans nog op Bali vindt.
«De Boeddhistische Tjandi Sanggrahah vertoont 

nog dierenreliefs; van de vijf tempels op den Wa
likoekoen is nog slechts één, Tjandi Djadi, over, 
een zeer eigenaardig bouwwerk met een ronden 
muur boven een regelmatigen achthoek, en deze 
weer boven een vierkant soubasement; de tempel 
heeft een zeer groote rondo put, doch geen trap
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tran. Verder ligt tegen genoemden berg do bad
plaats Djalatoenda, waar behalve het jaartal 899, 
de naarn van Oedajana, koning Airlangga’s 
vader, prijkt. Nog hooger wordt de Tjandi Sóla- 
Këlir aangotroöen, bestaande uit con aantal tem
pels en bijgebouwen uit den laatsten Hindoe-tijd; 
in deze omgeving is evenals op don Wëlirang het 
onderzoek nog in vollen gang. Eenigszins buiten 
het kader der oud-Javaansche tempels valt de 
Tjandi Pari bij Sidboardjo, welke merkwaar
digerwijze een aantal kenmerken vertoont, die 
nergens anders op Java, doch daarentegen wel in 
het oude Tjampa (tegenwoordig Annam) worden 
teruggevonden.

Pasoeroean: Sporen en overblijfselen van tjan
di’s te Tënggiling, Bot jok, Selabradja, Sangariti, 
G. Boetak (drie), G. Kawi, G. Ardjoena, Indra- 
kila, Rahtaoe, Tjandipocra (twee), Koetarënon; 
muren te Bajëm, Kocta bëdah en op den Kawi; 
terrassen tegen den Ardjoena en Argapoera; be
schreven steenen te Ngantang, Selabradja, Pë- 
toengamba, Socpit-oerang, Tanggoeng, Jjlalang, 
Dinaja, Singasari, Lawadjati, Nglawang en 
Soektji.

In deze residentie treft men de oudst bekende 
tempel van Oost-Java aan, de Tjandi Goenoeng 
Gangsir, con baksteen bouw met allerlei Midden - 
Javaansche versieringsmotieven en zeker uit den 
overgangstijd datcerend. Van de minstens vijf 
gebouwen, die te Singasari gestaan hebben, is nog 
slechts één torentempel over met uitgebouwde 
vestibule en zij- en achterkapellen, welke Qiwaï- 
tische beelden bevat hebben. Men zie hierover 
ook het afzonderlijke artikel, SINGASARI, 
evenals over Tjandi DJAGO of Toempang, 
liet met relicfreeksen, o.a. Ardjoenawiwaha, 
versierde grafmonument van Wishnocward- 
dhana, mot aan den voorkant twee trappen aan 
weerszijden van een middenstuk, welke con
structie zich boven het soubasement herhaalt.

Winong; beschreven steenen te Tjongapan on 
Widara-pasar; steenen doodkisten enz. te Tang- 
goelangan, Nangkaan, Tjorahpoh, Sëntong, Kë- 
monengan, Krëtok, Tëgalampel, Pëdjaten, Pa- 
kisan, Tlagasari, Banakësomah en Nagasari.

BUITENBEZITTINGEN.
Op grond van de grooterc zeldzaamheid van 

Hindoc-oudheden buiten Java zullen hieronder 
ook beelden enz. vermeld worden; z.g.n. praehis- 
torische vondsten echter niet.

Padangsche Bovenlanden: In het Noordelijk 
deel worden bakstcenen ruïnes aangctroflcn, bi- 
arö genaamd, met name te Taroeng-Taroeng, 
Pantjahan, Loeboek Sikaping, Galoegoer en 
Bangkinang. Vermcldenswaardig 'zijn vooral de 
Boeddhistische stoepa’s van Tandjoeng Médan 
en Mocara Takoes, waarin nog gouden plaatjes 
enz. met mystieke syllaben in Nagari-schrift ge
vonden werden. Moeara Takoes beslaat behalve 
de stoepa nog een vijftal andcro bouwwerken van 
baksteen. De onderafdeeling Port van der Ca pel
len, het middelpunt van het Minangkabau’sche 
rijk, heeft een groot aantal inscripties opgeleverd, 
grootendcels uit de dertiende Qaka-ecuw van 
vorst Adityawarman; men heeft ze aangetroffen 
op den Singgalang, te Limö Kaoern (vier stuks), 
Boekit Gombalc (twee), waarvandaan ook een 
vrouwebecld afkomstig is, Kapalö Boekit Gom- 
bak (twee), Gocdam (twee), Ponggongan (vijf), 
Socroasö (twee) en Ombilin; een aantal dezer 
steenen is thans bijeengebracht to Pagarrocjoeng 
Rotsinscripties vindt men te Pariangan en te 
Batoe Bapahat (bij Soeroasö); op laatstgenoemde 
plaats ziet men er twee naast elkander bij een 
Hindoe-waterleiding, één in het gewone Aditya
warman-schrift, do andere in een Zuid-Indisch 
schrift. Voorts is van Sali-awak een steenen Bo- 
dhisattwa, van Boe o een zilveren Wadjrasattwa- 
beeldje afkomstig. Ook in de Batanghari-distric- 
ten zijn een aantal bakstcenen ruïnes als boven
bedoeld aangetroffen, twee te Si Goentoer, een 
vijftal daar tegenover te Poelau Sawah, in do 
nabijheid van een steenen beeld en nog eenige te 
Padang Rotjok; op laatstgenoemde plaats ligt 
bovendien een steenen Awalokite5wara in vrecs- 
wekkenden vorm en een Amoghapa^a-voetstuk 
met wijinscriptie uit 1208 £aka van den Javaan- 
sclien koning Kërtanagara. Het bijbehoorend 
beeld mot opschrift van Adityawarman uit 1209 
£aka staat te Rambahan, een Boeddha-bccld to 
Batang Timpèh. Ten slotte komen ook te Mocarö 
Sangir (onderafdeeling MoearöLaboch) baksteen
ruïnes voor. In do Padangscho Bencdenlandcn 
wordt van geen andero Hindoc-oudheden mel
ding gemaakt dan van een niet bestaanden be
schreven steen bij Padang en een verdwenen in
scriptie tusschcn Indrapoera en Mokko-Mokko.

Tapanoeli: Vooral in de onderafdeeling Padang 
La was worden talrijke bakstcenen biarö’s aange- 
trofïen, do meeste met beeldfragmenten; een vijf
tal bij Përtibi, aan do. Panci en Booroeman, wolko 
o.a. twee (piwakoppen, een Ganesa on een Boed
dha oplevcrdon, verder te Hantosan, Batoemandi 
Aek Biara, Poelo, Aek Biara Halo ban, Loboo Si 
Hoda Hoda, en Aek Sangkilon. Van grooten om
vang is de Biara Si Pamootoeng aan den mond 
der Panei, met meerdere ruïnes, ringmuur en 
beelden. Ook bij Goenoeng Toea Tonga zijn tor
rassen mot ruïnes en beeldwerk gevonden. Eon 
beschreven steen bevindt zich to Porlak Dolok. 
Ook zijn uit deze onderafdeeling afkomstig een

. J-

Een der best bewaarde tempels is de in de 
nabijheid gelegen Tjandi Kidal, dc in hoog 
model opgetrokken f'iwaïtischc graftempel van 
Anoeshanatha. Een derde koninklijk grafmonu
ment is dc Tjandi Djawi, bijzetplaats van Kër- 
tanagara, waarvan alleen het met reliëfs versier
de soubasement over is; daarbij vindt men nog 
een gespleten poort en een monumentalo water- 
doorlaat. Tegen den Pënanggocngan liggen de 
oudheden van Bëlahan, drie terrassen met tweo 
poorten en tempelrestes, benevens een badplaats. 
De torentcmpel Tjandi Djaboeng bij ICraksaan 
is merkwaardig doordat hij boven het soubase
ment in rondbouw is ópgetrokken; de top is dan 
weer hoekig. Ook een hoektorentje van den ring
muur is hier nog gespaard gebleven. Tjandi Kë- 
daton eindelijk is weer een met reliëfs omzet sou
basement, waarbovenop geen steenen tempel ge
staan heeft; nog een achttal dergelijke platefor- 
moB vindt men in do nabijheid.

Mudocra: Sporen van twee tjandi’s to Pamë- 
kasan; rotsinscripties to Andjock en Batoo-am- 
par.

Besoe/ci: Overblijfselen en sporen van tjandi’s 
te Loeroog, G. Argapoera (Jang), Tjora Manis, 
Meroc, G. Lampong en Mënampoeli; uitkijken to 
Loeroes en Moentjar; muren to Kasënëk, Ka- 
poran, Tapen, Kocta Bara, Koeta Këdawoeng, 
Kocta Blater, Krandjingan, Matjanpoetih, Ar- 
dja Blambangan; terrassen to Badëran, Arga
poera, Sotja, Tratasari; trappen to Loeroes on

i



1
OUDHEDEN.198

■

dragiri. Tc Pasir Pandjang (Karimocn) bovindt 
zich een drieregelige Boeddhistische Sanskrit- 
inscriptie uit do negende of tiende eeuw op een 
rots.

bronzen Ganc$a, steenen nandi en bronzen Lo- 
kan&tha met inscriptie uit 946 £Jaka. In de aan
grenzende ondcrafdcelingen zijn van belang bi- 
arö’s te Pidjor Koling en Si Man ga m bat, een 
steenen ornament"'niet randschmTT<r~BaR5e na 
Doea, een Gnne^a van Bonan Dolok, een bronzen 
Koewera van Tan o Bato en cèn"aanUil ruwe st oe
nen beelden. Van den Sorik Marapi zijn vier bo- 
schreven zuiltjes afkomstig, waarvan één geda
teerd is in 1194 of 1294 Qaka. Uit Baroes_&ijn 
muntjes en ringen en speciaal uit toboe Toea 
twee beschreven steenen, één in Tamil van 1010 
Qaka, de andere in Oud-Javaansch schrift, be
nevens een steenen Bodhisattwa.

Benkoelen. Behalve ruwe steenen beelden is 
vooral belangrijk een beschreven steen uit 966 
•Qaka in Oud-Javaansch schrift, liggende te Ba- 
wang.

Lampongschc Districten. Twijfelachtige gebou
wen en beeldfragmenten te Këtapang bij de an- 

r- herplaats.
Palemba ng. De ondera fdeelin gen Lëmatang Oeloe 

en Pasëmah-landen leverden een aantal ruwo 
. steenen beelden en soortgelijke voorwerpen op, 

waarin de Hindoe-invloed problematisch is. Uit 
II 0-r- Moesi Oeloe is een steenen Awalokite9wara af-

'fe, -,... £■ komstig; te Djapara (onderafdeelingMoearadoea) 
-rtiy zijn overblijfselen van een gebouw van bekapte 

V- ( •' steenen gevonden, met muur en trap en leeuwe-
yr kop versiering. Het belangrijkst is de onderaf- 

/ / ( fbt ' dceling Lëmatang Ilir; te Tanah Abang stond 
I f 'de Tjandi Këdëbong Oendan, vanwaar basreliëfs, 

beelden en versieringsfragmenten afkomstig zijn, 
j. e Pandan lagen de Tjandi’s Modong Kampo-
’■ ■" b'e-v*' ngan ilir, die een lingga en topstukopleverden,to

B , Batoe Radja de Tjandi Babat Kampongan oeloe,
waarin eveneens beelden enz. (o.a. Brahma of 
Trimoerti) gevonden werden. Uit de residentie 
Palembang zijn ook nog een steenen Gane<ja en 
Boeddha en een bronzen Boeddha afkomstig.

Djambi. Behalve een inscriptie in Wenggi- 
schrift(?) te Karang Brahi aan den bovenloop 

- van de Mërangin, liggen de voornaamste oud
heden in de buurt van Djambi zelf. In de hoofd- 
plaats werd een niet nader gedetermineerd go
denbeeld gevonden, te Solok een steenen Boed
dha, dagob en vier makara’s, één met jaartal 986 
£aka. Overblijfselen van een baksteenen tem
peltje zijn aangetroffen te Moeara Djambi; uit 
dezelfde buurt zijn een steenen nandi, vrouwe- 
beeld en Boeddha. Ook te Gëdang heeft een bak
steenen gebouwtje gestaan; inlandschc berichten 
spreken van nog meerdere dagobs en beelden in 

i» , het binnenland.
P ’ Oostkust van Sumalra. In het Delische_.bevond

otu- zich indertijd een beschreven steen te Kota Tjina 
' en „forten”, waarvan de afkomst niet heel duide

lijk is, te DeJitoea en Kota Bangoen. In de onder- 
afdeeling Bi'htëlóöngoen worden op verschillende 

r, plaatsen ruwe steéncn"béelden gevonden, terwijl
een baksteenen gebouw met reliëfs aan den bo- 

'/ r - ven loop der Batoe bara-ri vier gestaan zou heb
ben. Hindoe-ruïnes kwamen verder voor te Kota

1

iBanka en Onderhoorigheden. Te Kota Kapoer 
aan den mond der Mëndoek-rivicr zijn bij een 
aarden wal twee steenen met Wenggi-schrift aan
getroffen, waarvan één gedateerd is in 608 paka 
en een vloelcbede van koning Widjaja bevat.

Westerajdeeling van Borneo. Uit de hoofdplaats 
Pontianak komt een steenen nandi. Te Sanggau 
zijn overblijfselen van een bouwwerk gevonden, 
evenals aan do overzijde van de Sëkajam te 
Monggo Batah; een Gaiv^a, nandi en lingga van 
steen zijn vanhier afkomstig, terwijl nog een 
gouden lingga uit de Kapoeas werd opgevisclit. 
Een steen met twee regels van een Indisch alpha- 
bet ligt aan den mond van de Soengei Sampci; 
nog hooger de Sëkajam op kwamen gouden sie
raden te voorschijn. Te Ngeris aan do Sëkadau 
werden twee oude vaartuigen aangetroffen, ter
wijl er ook tempels gelegen zouden hebben; aan 
den mond van laatstgenoemde rivier zijn onder 
meer tempajans met inscriptio gevonden. Aan de 
bronnen van de Soengei Tëkarek bij Paït staat 
nog een pyramidale steen met in figuren geplaat
ste letterteekens; ook hier zou goudwerk enz. 
zijn gevonden. Baksteenoverblijfsclen en een 
lingga komen ook voor aan den mond van de Së- 
paoek; lioogerop worden volgens inlandscho be
richten bronzen beeldjes bewaard. Eindelijk 
vindt men te Nanga Sërawei aan de Mëlawi een 
steenen lingga en yoni.

Zuider- en Ooster-ajdeeling van Borneo. Behalve 
losse beeldjes, van Bandjermasin, Nëgara, een 
steenen Doorga van Rantawan in Barabai, een 
bronzen Boeddha van Sërapat in Boentock, die
nen vermeld te worden de oudheden van Marga- 
sari, overblijfselen van een baksteenen gebouw, 
een steenen nandi en lingga en veel sieraden. Aan 
den mond van de SoengeiSampitkwamen uiteen 
pot een groot aantal gouden plaatjes, mot ouder
wet sch schrift beschreven, voorden dag, met nog 
eenige andere in allerlei symbolische vormen. 
Het belangrijkste zijn de overblijfselen in Koetei. 
Te Moeara Kaman zijn vier beschreven steenen 
in Wenggi-schrift gevonden, bevattend inscrip
ties van koning Moelawarman, verder gouden 
voorwerpen, waaronder een Wishnoc-bocldjc, en 
een oud vaartuig, te Sëboeloe een steenen nandi 
en monsterkop, te Kota Bangoer wellicht oen 
Boeddhabeeld. In grotten van den Goenocng 
Kombeng zijn een zestigt al steenen beelden aan- 
getroffen, waaronder Qiwa, Brahma, Gane9a, 
Karttikeya, nandi enz.; ook is er sprake van 
muurschildering. Nog elders in Koetei wordt 
tcmpelruïnes melding gemaakt, onder meer in 
het gebied der Bahoe-Dajaks. Aan du boven- 
Mahakam vindt men nog een en ander te Long 
Bagoeng, Ana en Rata, op laatstgenoemde plaats 
een steenen nandi, lingga cn drie voetstukken.

Menado. Steen met ingekraste figuren te ICa- 
nonang in Amoerang; ruwe steenen beelden en 
potten op verschillende plaatsen in de onderaf - 
deeling Poso. De herkomst van deze en de vol
gende oudheden is zeer onzeker.

Gelebes en Onder hoor igheden. Keteltrom (welke 
voorwerpen, hoewel niet van de Hindoc’s afkom

en z. zijn zoowel op Pëngoedjan als in de afdeeling stig, zeer zeker onder de merkwaardigste oudhe- 
Lingga gevonden; Hindoe-ruïnes worden ver- den behooren, zie artikel KETELTROMMEN)te 
meld op den top van den Poepoetan Kling in In- Bontobangoen op Saleier; verdere vondsten

:

I v
I V 
I ✓

.<■

i
f a,,... \

f \
s *

'v

van

(- -O ' ■

1 ' -w-
(Lt ■

u Pinang in Siak en Kota Bënocwang in Rokan.
Atjeh en Onder hoor igheden. Uit dit gouverne

ment is slechts één Hindoe-oudheid bekend, een 
steenen Awalokiter;wara-kop.

Riouw en Onder hoor igheden. Gouden sieraden iI
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kleine voorwerpen op datzelfde eiland. Nict-Hin- 
docscli maar wel oud zijn ook do lijkurncn van 
Boni en Wadjo.

Amboina. Een gouden Qiwa-beeldje is gevon
den te Amahai op Cerarn; bronzen keteltrommen 
te Warkar op liet eiland Koer, Loeang en Lèti 
(Loclioelelc en Tapoe Lewang).

gcr) aangotroffcn; die beelden zijn van zeer pri
mitieve bewerking, zeer zelden los van den steen 
gobeiteld, maar bijna steeds daarop uitgehouwen 
on gewoonlijk met onzekere, smalle lijnen, zonder 
goede verhouding tot het geheel, van vaak ge- 
drochtelijke vormen on de kenteekenen dragend, 
dat zij tot eene soort van ontwikkeling behooren 
waarin het Polynesische verre de overhand had 
boven do Hindoe-inwerking. Hun ouderdom 
moet echter, naar sommige van jaartallen voor
ziene beelden, eerder uit de periode 1200—1500 
geschat worden. Do meer ontwikkelde beeld
houwwerken kunnen in verschillende typen wor
den onderscheiden, naarmate er meer de echte 
Hindoc-kunst aan het woord is, dan wel het werk 
van den Javaan aan zichzelven overgelaten, 
in welk geval het gelaat der beelden van het Po
lynesische ras is en zij verder in lichaamsbouw, 
kleeding, enz, aan den tegenwoordigen Javaan 
herinneren. Een laatste type, waarvan echter nog 
weinig voorbeelden bekend zijn, heeft waarschijn
lijk een ouderdom, die niet verder gaat dan de 
14e eeuw, is alleen in Oost-Java te vinden en sluit 
aan bij de oudste beelden, die op Bali bewaard 
zijn.

i ; , - Timor en Onderhoorigheden. Keteltrom te Lolè
. , ? óp Roti en misschien op Soembawa. Bepaalde

f Hindoe-oudheden zijn bekend van Bima, een 
steenen Trimoerti en Kala te Tato, een nis met 
zeven beeldjes aan den ingang der Bima-baai en 

, een beschreven steen in Kawi-schrift te Palama. 
Bali en Lombok. Daar do oudheidkundige in

ventarisatie van deze eilanden nog niet heeft 
plaats gehad, kan geen systematisch overzicht 
gegeven worden gelijk van Java. Vermeld kun
nen echter worden overblijfselen van een tjandi 
met een (piwaïtisch beeld en een nandi te Boekti 
in Boelèlèng; jaartal 933 £aka in een grot te 
Sangsit; koperplaten te Sëmbiran, Klandis en 
Blantih, van 844, 873, 897, 938, 987, 1020 en 1103 
£aka; een verzameling oude bronzen voorwerpen, 
afkomstig van Batoe-Agoeng in Djëmbrana en 
een keteltrom te Pedjeng in Zuid-Bali.

Terwijl bovenstaand overzicht aangaande de 
bouwwerken en overblijfselen daarvan zoo vol
ledig mogelijk is, moet wat betreft de kleine voor
werpen verwezen worden naar de hieronder te 
noemen catalogi van do musea te Batavia.cn 
Leiden. De beelden echter dienen te dezer plaatse 
met wat meer uitvoerigheid behandeld te worden.

In Voor-Indië hebben zich twee groote volks
godsdiensten ontwikkeld: de dienst van £Jiwa en 
die van Wishnoe. De Brahmanen namen beido 
góden op in hun stelsel en deden £iwa verdelgen in 
de wereld, door Brahma geschapen en door Wish- 
noc onderhouden; deze leer vond hare voltooi
ing in het betrekkelijk jonge dogma der Trimoerti 
of Drie-cenheid, waarin Brahma de schepper*, 
Wishnoe de onderhouder en Qiwa de verdelger te 
zamen gedacht worden als de drieërlei openbaring 
van het ééne en ondeelbare goddelijke wezen; do 
drie uit dit eene ondeelbare wezen ontsproten 
góden worden als mannelijk gedacht, met een gak- 
1 i of gemalin aan ieder hunner ter zijde gesteld. 
De Trimoerti wordt voorgesteld met drie hoof
den, rijzonde xiit één lichaam, het hoofd van 
Brahma in liet midden rechtuit, de beide andcro 
ter weerszijden naar links en rechts kijkendo; bij 
dcHindocsheoft deze gelijkstelling der drie hoofd
goden nooit veel bijval gevonden. Het Brah
manisme is, zooals wij zagen, eer op Java ge
bracht dan het Boeddhisme. De oudste emigran
ten uil Hindoslan naar Java waren Wishnoeïoton. 
Evenals do oudste, wijzen ook een aantal der 
jongste overblijfselen uit den Hindoetijd op den 
dienst van Wishnoe, nl. de tempels van Soekoeh en 
Tjëta tegen den Lawoe, Elders op het eiland zijn 
zoowel beelden gevonden van Wishnoe en van 
diens schoone gakti, de uit zee geboren Lakshmi 
of (yi i als van Brahma en van de Trimoerti. Maar 
uit de tempels en uit hot veel grooter aantal Qiwa- 
beelden blijkt dat van de oudo eorediensten dor 
Hindoes het Qiwaïsme ook op Java de voornaam
ste plaats innam.

Bij do beelden op Java gevonden worden ver- 
sohillendo typen onderscheiden. Het zoogenaam
de Padjadjaran-type, aldus naar hot West-Ja- 
vaanscho Hindoerijlc genoemd, wordt alleen in do 
Soendalanden (Artja domas, Buitenzorg, Proan-

h-f

Do beelden zijn van steen, meestal andesiet, 
zeldzamer gebakken steen, en van metaal: brons, 
ijzer, zilver en goud. De steenen zijn soms meters 
hoog, de metalen enkele centimeters tot enkele 
decimeters. Het voetstuk der steenen beelden is
meestal een lotuskussen, padmasana, ook 
wel een vlakke plaat; meestal verrijst achter het 
beeld en daaraan vastgebleven een ruggestuk; in 
verband hiermede doorloopt de vorm dér beelden 
een reeks, waarvan het basreliëf en het geheel 
vrije beeld de uiterste termen zijn; ter hoogte van 
het hoofd is vaak een glorie- of stralenkrans ge
beiteld. Bij zittende beelden zijn do beenen vóór 
het lichaam over elkander geslagen, met de voet
zolen naar boven gekeerd; soms hangt een der 
becxxen of hangen beide naar beneden. Gewoon
lijk hebben de beelden twee bovenarmen, het ge
tal der ondci*armen, die aan den elboog ontsprin
gen en zich in velschillende richtingen uitstrek
ken, is afwisselend, maar bedraagt zelden meer 
dan viei*. Mannelijke en vrouwelijko beelden ver- 
toonen bijna geen verschil in kleeding en versie
ring; een diadeem omspant het voorhoofd, het 
haar is hoog opgemaakt en van versierselen zoo 
overvloedig voorzien, dat haar en haartooi soms 
niet van elkander te onderscheiden zijn. De ooreix 
dragen hangers en om den hals hangt een keten. 
Do oopawlta, het heilige snoer der Brah- 
manen is een door de mannelijke godenbeelden 
gedragen band, die van den linkerschouder, over 
de borst, langs do rechterzijde naar den rug loopt; 
bij meerdere vrouwenbeelden dalen analoge koor- 
don van beido schouders, samenkomond tusschen 
do borsten om ondor de armen naar achteren te 
verdwijnen. Nog een baud dragen de beelden on
dor de borst, terwijl een lendedoek on buikband 
ter bevestiging van den rok of saroeng dienen, die 
tot de vooten afhangt. Zoowol do bovenarmen en 
do polsen als de enkels zijn met ringon on banden 
getooid. De metalen beelden wijken in h.oofd- 
zaak niet veel van do steenen af; hot ruggestuk is 
in don regel geheel vrij van het beeld.

De beelden van do Trimoerti bezitten di*ie, die 
Brahmfi. vier hoofden. Beido hobboix moostalvan

vier onderarmen en in do handen als attributen 
het koralen bidsnoer (akshamfil &)> do vlie-
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pelgrottcn van Koota Ardja, op de open bidplaat
sen van Soclcoeh en Tjëta en onder de overblijfse
len van Madjapahit. Do lingga-pedestal was het 
altaar, waarop water ter cere van den lingga werd 
geplengd en is daarom steeds voorzien van een 
tuit, waardoor het vocht naar een goot of bekken 
werd afgevoerd. Het is deze vorm, die aanleiding 
gegeven heeft om in het pedestal van den lingga 
steeds een joni te zien, terwijl veeleer de vorm de
zer stconen zich verklaren laat uit hunne bestem
ming tot voetstukken en plengaltaren; dikwijls 
echter toont de vorm, dat inderdaad do joni be
doeld is. Qiwa’s gemalin wordt evenals hijzelf 
onder drie vormen voorgesteld; de meest vóór
komende is Doorga. Doorga wordt het liefst voor
gesteld als staande op den rug van een stier en 
met acht, soms tien armen, die, behalve het be
nedenste paar, ieder een wapentuig voeren; do 
benedenste rechterhand houdt den stier bij den 
staart, terwijl de linker den boozen geest Mahi- 
shasoera (mahisha = buffel, asoera = booze geest) 
bij de haren houdt. De tweede vorm, waaronder 
de 9akti van Qiwa voorkomt , is Oeraa of Parwatï, 
voorgesteld door beelden die weinig kenmerkends 
vertoonen; de derde is Kali, vrouwelijke vorm 
van Kala; sommige beelden vertoonen schrik
wekkende vormen, een monstcrachtig gelaat, 
met uitpuilende oogen, dikke lippen en open 
mond, maar andere herinneren volstrekt niet aan 
het eigenlijk karakter van Kali. Met Qiwa en 
Doerga vindt men in de Javaansche Qiwa-tem- 
pels gewoonlijk beider zoon Gane9a, voorgesteld 
met olifantskop en olifantspooten, gewoonlijk 
vierarmig met bidsnoer, bijl of olifantshaak, tand 
brok en etensbakje, waarin do slurf steekt. Oolc 
afzonderlijk wordt Gane9a, de uit den weg ruimer 
aller hindernissen, veelvuldig vereerd.

Naast de hier genoemde, de voornaamste, go
denbeelden, komen er nog tal van minder belang 
voor: Karttikeya, de god des oorlogs, mede een 
zoon van Qiwa en Parwati zittende op een pau w, 
Soerja, de zonnegod mot don wagen waarop hij 
zijn dagelijkschen weg door het luchtruim aflegt; 
Karna, de god der liefde, mot een papegaai als 
drager; Koowora, de zwaarlijvige god van de on
derwereld en des rijkdoras, de Pluto van het Oos
ten ; Jama ,de god en de rechter der dooden; Ag- 
ni, die van het vuur. Niet tot het pantheon be- 
hoorende zijn do kinnara’s, van boven menseh, 
van onder vogel, do gandharwa’s, zangers en mu
zikanten der góden; de apsarasas, hcmelscho 
nymfen; de r a k 8 h a s a’s of tempelwachters, 
zwaarlijvige, gedrochtelijke wezens van gedrongen 
gestalte, met grooto uitpuilende oogen, slagtan
den en knevels, maar niettemin goedaardig van 
uiterlijk.

Het Boeddhisme heeft op Java geheorscht in 
den jongeren vorm van hot Mahayana. Volgens 
dit stelsel is Adi-Boeddha, de oorspronkelijke 
Boeddha, een geheel abstract wezen. Adi-Boed
dha bezit vijf soorten van kennis (d jnan a) en 
schiep door vijf handelingen zijner zelfbeschou
wing (dhjana) vijf Dhjani-Bocddha’s of 
Mijmer-Boeddha’s: Wairotjana,
Ratnasambhawa, Amitabha en Amohasiddha; 
aan eiken Dhjani-Boeddha wordt een vrouwelijk 
beginsel toegevoegd dat later tengevolge van 
theïstisch-Qiwaïtischen invloed als gemalin werd 
opgevat; deze vijf godinnen heeten Tara’s. Te 
hoog om zich met de dingen dezer aard te be
moeien, hebben deze Dhjani-Boeddha’s zich wo

gen waaier (t jamar a), zijndo een haarbos van 
den Tibetaanschcn jak (Bos grimmens) aan een 
korten steel, en do buikige waterkruik (k o o n- 
d i); de vierde hand draagt bij Brahm& soms een 
gevorkten
zijn drager (w a h a n a ), do gans (hans a), af- 
gebeeld. Wishnoc heeft, evenals de andere góden, 
nooit meer dan één hoofd, maar dikwijls vier han
den, zijn meest vóórkomende attributen zijn de 
9 a n g k h a of als krijgstrompet gebruikte 
schelp en de t. j a k r a, een werpschijf of radpijl; 
op het voetstuk zit soms do monstervogel G a- 

d a, Wishnoe’s wahana. Van de tien ver
schijningen of nederdalingen (a w a t & r a), waar 
in Wïshnoe in Hindostan wordt vereerd, zijn op 
Java gevonden: do Wishnoo op het witte paard, 
k a I k i, de Wishnoe als manlccuw, narasingha 
en als dwerg, w a m a n a. Wishnoe’s 9akti draagt 
een lotusbloem, doch komt betrekkelijk weinig 
voor.

Dat Qiwa in het stelsel der Brahmanen als ver
delger optredend en dus vereenzelvigd met den 
alvernieler K&la of den Tijd, veelal onder geheel 
andero vormen vereerd werd, die van Maliadewa, 
opperheer en van Bhalara Goeroe, de goddelijke 
leeraar, werd reeds vermeld (zie aldaar). Ook als 
Kala komt hij veelvuldig voor en dan is er naar 
gestreefd het bloeddorstige en vernielende in zijn 
karakter uit te drukken door demonische gelaats
trekken, een derde oog in het voorhoofd, een 
doodskop in den haardos,een knots in de hand en 
een kort zwaard; een enkele maal ontaardt het 
karakter van Kala in woeste boosaardigheid: dan 
is het beeld geheel naakt, met menschenschedels 
om hoofd en hals, in de oorringen, aan de arm
banden en aan de oepawitajmet woest hoofdhaar, 
uitstekende slagtanden en soms een jakhals als 
metgezel. Als Mah&dewa bezit £iwa meestal één 
hoofd, en 2 of 4 handen; het beeld draagt de ge
wone góden versierselen maar toont toch even den 
vernielenden trek door een doodshoofd in het 
haar en den slang vorm van de oepawita; de attri
buten zijn de vliegen waaier, het bidsnoer, de wa
terkruik en de drietand (t r i 9 o e 1 a), de laat
ste Qiwa’s meest kenmerkend embleem. Uit den 
gewonen naam dien de Javanen voor Qiwa bezi
gen, dien van Bhatara Goeroe, blijkt dat de voor
stelling van dezen god als leermeester op den 
voorgrond is getreden ; de beelden stellen den god 
zn dit karakter meestal voor als een bejaard,

... twaarlijvig man met knevel en spitsen baard, al- 
••'.&ijd in staande houding en met twee armen en 
,'bonder vrees-aanjagende attributen, maar met 

vidsnoer, waterkruik, vliegen waaier en drietand; 
'versierselen aan het beeld en ornamenten aan het 

'Voetstuk ontbreken. Van Qiwa’s wahana, den 
. jia ndi (stier) werd reeds vroeger gesproken. 

Uit de opvatting om Qiwa als levenschenker te 
huldigen is de gewoonte ontstaan om zuil vormige 
steenen of 1 i n g g a’s voor hem opterichten als 
het vaak gebezigd symbool der mannelijke teel
kracht. Op gelijke wijze wordt zijne gemalin De- 
wi symbolisch voorgesteld door de j o n i, het 
teeken der vrouwclijke ontvangbaarheid. Van de 
vereering dezer symbolen vindt men op Java 
schier allerwege de overblijfselen; er worden ling- 
gapedestallen, uit massieve steenblokken be
staande en op welker bovenvlak in een opening 
de, thans meermalen daaruit verdwenen, lingga 
was geplaatst aangetroffen in de tempels van den 
Diëng en van.Prambanan, evenzeer als in de tem-

I
' staf. Naast Bralima is enkele malen
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der een zoon geschapen, Dhjani-Bodhisatt wa; 
deze Bodhisattwa’s zijn ieder gedurende een be- 
paaldon tijd met hot bestuur dor wereld belast; 
drie hunner hebben hun taak volbracht; do vier- 
do, Awalokiteflwara of Padmapani, is heer der 
tegenwoordige wereld. De beelden dor Dhjani- 
Bocddha’s zijn bijna niet versierd, hebben geen 
opgowerkten haardos, maar kléine, dicht aan hot 
hoofd liggende krullen, in regelmatige rijen; op 
het midden van den schedel verheft zich oen 
halve bol (oeshnisha) bezet met dezelfdo haar
krullen; het voorhoofd draagt een bultje (oerp.a); 
de oorlellen zijn lang uitgerekt; een dun mon- 
niksgewaad, dat van den linkerschouder schuin 
over de borst loopt en dus rechterarm en schou
der onbedekt laat, sluit nauw aan het lichaam en 
hangt tot de voeten af. De gestalte is gevuld, zoo 
ook het gelaat, de oogen zijn neergeslagen en ver- 
toonen eenc uitdrukking van kalme berusting. 
Do Dhjani-Boeddha’s werden altijd zittende af- 
gebecld met de beenen onder het lijf. De ^akti’s 
en zonen werden steeds gebeiteld in het gewoon 
godenornaat der Brahmaansche beelden. Enkelo 
kenmerken hebben de beelden der Dhjani-Bocd- 
dha’s met die hunner ^akti’s en zonen gemeen, 
nl. dieren of dragers, en de kleur, voor zoover ze 
gekleurd waren; in de bovengenoemde volgordo 
der Dhjani-Boeddha’s zijn de dragers: leeuw, 
olifant, paard, pauw en garoeda; maar doorgaans 
ontbreken deze kenmerken en dan zijn de Dhjani- 
Boeddha’s onderling alleen, maar ook volkomen 
zeker, te onderscheiden aan de houding der han
den en indien zij aan een tempel geplaatst zijn, 
aan de plaats, die zij daar ten opzichte der wind
streken innemen. Al deze hoogcre en lagere góden 
juist te determinceren is dikwijls zeer lastig; de 
beelden der Bodhisattwa’s en Tara’s zijn soms 
bijna niet van die der Brahmaansche góden en 
godinnen te onderscheiden. De voornaamste Bo
dhisattwa’s zijn: Awalokitccwara, de eenige die 
meorarmig wordt voorgestcld (o.a. achtarmig als 
Amoghapa^a) en te herkennen is aan een rooden 
lotus in de hand en een Amitabha-beeldje in den 
hoofdtooi, Maitreja, die steeds een stoepa in don 
hoofdtooi draagt, Mandjoegri met zwaard on op 
een blauwen lotus gelegen kropak, Wadjrasattwa 
met wadjra en tempelschel.

Eindelijk kunnen nog vermeld worden de beel
den dor Manocshi-Boeddha’s, mcnscholijke Boed
dha’s, die zich door bespiegeling in een reeks van 
achtereen volgende existentiën tot de hoogste 
volmaking hebben opgewerkt; hot meest vereerd 
wordt de allerlaatste, Qukjarooeni, do historischo 
incarnatie van den Boeddha; de beelden der 
Manoesji-Boeddha’s komen in kleeding en haar
dracht met die der Dhjani-Boeddha’s overeen; 
echter komen zij ook staande of ziftend met af
hangende beenen voor. Vooral van de Boeddha
beelden kan men zeggen, dat zij uit een oogpunt 
van kunst meer waarde hebben door houding dan 
door fraaie modelleering der ledematen; uit het 
beeld als geheel spreekt een volmaakte, zelfbe
wuste rust, maar daar zoowel armen als beenen 
rolrond zijn, zonder iets van de musculatuur te 
doen zien, geeft het lichaam den indruk van slap
pe krachteloosheid — van volmaakte rust een 
logisch gevolg. Dit geldt van dc afzonderlijko beel
den evenzeer als van de beeldgroepen op basreliëfs.

Voorzoover de verschillende beelden zich nog 
over Java verspreid bevinden, wordt verwezen 

bovenaangehaalde Oudheidkundige .Rap

porten. Een groot aantal is ondergebracht in 
musea; plaatsolijkc verzamelingen zijn opgericht 
te Modjokërto en Toelocng-agoeng, do grooto 
musea zijn die te Batavia en te Leiden. Van eerst
genoemd museum bestaat een Catalogus door W.
P. Groeneveldt met aanhangsel van Dr. Brandes 
(1887), van laatstgenoemd door Dr. H. H. Juyn-*" 
boll (1909). De Boeddhistische bronzen in het Ba- 
taviaasch museum zijn afzonderlijk beschreven 
door Dr. N. J. Krom in Oudh. Rapp. van 1912.

Van do inscripties, zoowel op steenen als op 
koperplaten voorkomend, is hierboven reeds her
haalde! ijk sprake geweest. Behalve de hier en 
daar verspreid gepubliceerde bestaan een tweetal 
uitgaven van grooteren omvang:de Kawi-oorkon- 
den van Dr. A. B. Cohen Stuart (1875) en de Oud- 
Javaanschc oorkonden van Dr. J. L. A. Brandes, 
uitgegeven na diens dood in Verhand. Bat.
Gen. 60 (1913). Verder werd door Dr. Krom 
een lijst samengesteld van de gedateerde inscrip
ties uit den Archipel, te vinden in Tijdschr. Bat,'
Gen. 53 (1911), met aanvullingen in datzelfde , ./
Tijdschrift 56on in Oud. Versl. 1915,2de kwartaal.

Ten slotte nog enkele mededeclingen over de 
verzorging der oudheden. Hoewel reeds lang het 
principe gold, dat de oudheden van overheids
wege beschermd dienden te worden en dienten
gevolge zoowel een verbod van uit voer zonder 
toestemming van den Gouv. Generaal (later Di
recteur van Onderwijs) bestond als de bepaling, 
dat do hoofden van gewestelijk bestuur gehouden 
waren voor de goede bewaring der oudheden te 
doen waken, heeft de regeering tot voor kort 
slechts in bijzondcro gevallen — zoo bijvoorbeeld 
de Borobocdoer-restauratie — zelve ingegrepen.

In 1901 kwam daarin verandering door de in
stelling eener ambtelijke Oudheidkundige Com
missie, aan welko do voortdurende zorg voor do 
oudheden werd opgedragen. De resultaten van 
den arbeid dezer Commissie zijn neergelegd in 
haar Rapporten on in een tweetal monografieën 
van de hand van haar eorsten voorzitter Dr. Bran
des. De Commissie werd in 1913 opgeheven en 
vervangen door een Oudheidkundigen Dienst, 
welke thans belast is met het toezicht op de oud
heden — zoowel uit den Hindoeschen als uit den 
Islamitischen en Nederlandschen tijd — en de 
bestudecring ervan. Zio verder OUDHEID
KUNDIGE DIENST.

Aangaande oudheidkundige vondsten geldt do 
regel, dat daarvan dadelijk aan de autoriteiten 
aangifte gedaan moet worden. De voorwerpen 
worden na onderzoek hetzij in het Museum te 
Batavia geplaatst, hetzij naar Nederland opge
zonden, hetzij weder tor beschikking van den 
vinder gesteld, aan wien bij aankoop de gehcclo /
koopsom uitgekeerd wordt. -

Oudheden (Mohammedaansehe). Het stelselma- v ^ >( 
tig onderzoek der Mohammedaansehe oudheden * 
in Nedcrlandsch Indië is nog va.n zeer recenten „ - 
datum, on bepaalde zich tot nu toe voorname- . 
lijk tot Noord-Su mat ra. Hot vinden van oude, . 
zeer fraai bewerkte graftombes in de Pasèstreek 
gaf in hoofdzaak daartoe de aanleiding.

Reeds is 1884 ontving hot Bataviaasch Ge- v?. / .
nootschap van Kunsten en Wetenschappen '*)•}■ ’
richt omtrent het bestaan dier oudheden, docht {-o. .' 
verder dan een „mot belangstelling is van deze ./.y» *-*.»fi+V-. 
mededeeling konnis genomen” kwam het des f ,.o v
tijds niet. (Notulen 18S4, blz. 51). Gelukkig'"'' / c
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het bloeitijdperk van Pasè zijn bovendien merk
waardig, omreden zo gelegenheid gaven om aan 
te toonen, dat een groot deel ervan uit Cambay, 
in Voor-Indië, geïmporteerd is, en om vast to 
leggen, dat duidelijk verband bestaat tusschen 
de grafmonumenten in Cambay zelf en die ge
vonden in de Pasèstreek en to Grësik op Java.

Als bijzonderheid mogo hier nog afzonderlijk 
vermeld worden een op het gravencomplex 
Teungkoo Peuët Plöli Peuët in Gampöng Minjó 
Tocdjöh achter Lhö’ Soekön aan getroffen graf, 
welks hoofdsteen ceno inscriptie in Arabisch 
schrift draagt, terwijl de voetsteen met een op
schrift in, nog niet gelezen, Oud-Javaansche 
karakters is voorzien. De Arabische inscrip
tie heeft betrekking op cene prinses —de naarn 
is nog niet ontcijferd —, die overleden is op 
Zaterdag 4 December 1389 n. Ohr. (zie PASÈ).

Zeer belangrijk zijn ook de vondsten in Groot- 
Atjèh.

In den voormaligen Dalam der Atjèhsche 
vorsten, op de begraafplaats „Kandang Doea 
Blaïh” zijn o.a. de graven aan getroffen van 
Soeltan Ali Moeghajat Sjah, die blijkens zijn 
grafschrift op Zondag 7 Augustus 1530 n. Chr. 
is overleden, en van diens eerste drie opvolgers, 
wier sterfdata eveneens op hunne respectieve 
grafsteenen vermeld staan. Soeltan Ali Moegha
jat Sjah staat te boek als de stichter van bet 
Atjèhsche rijk, en hierop schijnt inderdaad te 
wijzen de omstandigheid, dat zijn vader Sjamsoe 
Sjah ibn Moenawwar Sjah (gest, 937 H. d.i. 
1530/31 n. Chr.) op diens graf bij Gampöng Koeta 
Alam in de nabijheid van Koeta Iladja niet als 
soeltan wordt betiteld.

In Gampöng Biloej van de IX Moekims Daröj 
is echter het graf ontdekt van een soeltan, die 
vóór Ali Moeghajat Sjah heeft geleefd, n.1. van 
Soeltan Moethaffar Sjah ibn Inajat Sjah ibn 
Abdoellah al-Malilc al-Mocbïn, gestorven op 
14 Maart 1497 r. Chr.

Voorts zijn buiten Groot-At jèh in Dn ja en 
Pidië soeltansgraven gevonden, waarvan de 
inscripties lecren, dat cc personen in quaestie 
ook vóór Ali Moeghajat Sjah overleden zijn. 
Staat hierdoor wel vast, dat in Da ja en Pidië 
soeltans regeerden voordat Ali Moeghajat Sjah 
in Atjèli soeltan werd, de gegevens, die wij lot 
heden bezitten, zijn nog riet toereikend om daar
uit afdoende en verstrekkende conclusies to 
trekken, met name om op te maken, hoe de 
onderlinge verhouding der genoemde rijkjes, en 
hoe de familierelatie tusschen de betreffende 
soeltans is geweest.

Ten slotte moge nog vermeld worden, dat in 
Gampöng Pandé, een der wijken van het huidige 
Koeta Radja, graven zijn aan getroffen van 
soeltans uit het midden der 16de eeuw, die wij 
in de Atjèhsche dynastieke geschiedenis niet 
thuis konden brengen. Mogelijk hebben we hier 
te doen met graven van soeltans en hunne 
familieleden, die door Atjèhsche vorsten ge
vankelijk naar At jèh gebracht werden.

Behalve grafmonumenten kan men tot de in 
Noord-Sumatra gevonden Mohammedaan sche 
oudheden nog rekenen munten en, hoewel meest 
van betrokkeJijk recenten datum, zegelofdj ukken 
voorts den z.g. Goenóngan te Koeta Radja, 
gebouwd tijdens de regeering van Iskandar 
Thani (1636—1641), en wellicht ook de grooto 
bronzen klok, die vroeger in den Dalam hing.

bezocht Dr. C._ SnoueJc ,Hurgronje in 1899 dc 
Pa sèst reek',~zoodat, toon de'Llfitchant tor Zeo 
Mulert in 1901 op nieuw dc aandacht op die gra- 

vestigde en het Bataviaasch Genoot
schap der Regeering in overweging gaf om het 
noodige to doen verrichten ter instandhouding 
en fotografecring dier oudheden (zie Notulen 
1901, blz. 61), genoemde geleerde, dio de aange
wezen persoon was om der Regeering ter zake 
van advies te dienen, als ter plaatse bekend en 
daarbij do belangrijkheid dier graftombes als 
geen ander kunnende beoordeelen, in een schrij
ven aan den Civielen en Militairen Gouverneur 
van At jèh en Onderhoorigheden dc maatregelen 
kon aangeven,die voor het behouden liet. onderzoek 
dermonumenten genomen zouden moeten wordeu.

De toestand in do Pasèstreek was evenwel 
nog niet van dien aard, dat men aanstonds met 
een en ander kon beginnen, zoodac gewacht 
moest worden tot de spoorbaan Lhö’ Seumawè— 
Idi gereed zoude zijn, waardoor het mogelijk 
zou worden om het landschep Geudöng dan wel 
Keureutóë te bezetten en geregeld af te patrouil- 
leeren. Zoo werd het einde 1906 alvorens in 
allen ernst met het werk aangevangen kon wor
den, en de Heer L. Melville naar At jèh gezonden 
werd om de uitvoering ervan te leiden en foto
grafieën alsmede abklatschcn to vervaardigen.

In 1908 werden de werkzaamheden tijdelijk 
gestaakt en in 1912 werd dc Heer J. J. de Vink 
met de voortzetting ervan belast. Tevens werd 
het onderzoek naar de Moslimsche oudheden 
ondergebracht bij den Oudheidkundigen Dienst 
in Nederlandsch Indië. Reeds spoedig bleek, 
dat het noodig was de nasporingen uit to strek
ken over geheel Atjèh, en het was weder Prof. 
Snouck Hurgronje, die hoofdzakelijk daartoe 
den stoot gaf. Alhoewel het onderzoek nog niet 
is afgcloopen en ook de gevonden grafschriften 
nog niet alle volledig zijn gelezen en verklaard, 
zoo kan toch nu reeds gezegd worden, dat de 
verkregen resultaten voor dr:-; geschiedvorsching 
van zeer grooto waarde zijn.

In de Pasèstreek werden, behalve de begraaf
plaats te Koeta Kareuëng, die het eerst dc aan
dacht getrokken heeft door de marmeren praal
graven, welke zich daar bevinden en ongetwij
feld uit den bloeitijd van het Pasèschc rijk da- 
teeren, nog verschillende oude doodenakkers ont
dekt.Twee daarvan zijn hoogst belangrijk,n.1. één 
bij de nu nog als de oude rijkszetel geheeteo 
Gampöng Samoedra gelegen, en waar de graven 
van Soeltan Malik ag-Qalih, (volgens de over
levering) den stichter van het rijk Samoedra- 

- Pasè, en yan.diens zoon Soeltan Moehammad 
Malik at-Thahir, blijkens de inscripties resp. ge
storven in 1297 en 1326 h. Chr., worden aanget rof
fen. De andere begraafplaats, door de bevolking 
Teungkoe di Balè genoemd, ligt aan de over
zijde der Pasè-rivier. Op dit. kerkhof, dat jonger 
is dan dat te Koeta Kareuëng, ziet men geen 
enkel praalgraf, hetgeen erop wijst, dat Pasè 
in den tijd dat daar begraven werd reeds min 
of meer in verval was. Hoewel nog niet allo 
grafschriften, hier gevonden, geheel gelezen 
zijn, zoo is toch nu reeds zeker, dat er minstens 
een twaalftal goeltans begraven liggen.

Bovengenoemde begraafplaatsen leveren ons 
in volgorde de data voor de geschiedenis van 
Samoedra-Pasè, tezamen omvattend eene peri
ode van ruim twee eeuwen. Dc graftombes uit
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Do zo ldok van Chineescli maaksel is gegoten 
tijdens de Ming-dynastio in het 5de jaar der 
periode Ch’eng Hwa, dus 1469 n. Ohr. De daarop 
later in gelegde Arabischo (of Maloischc) inscrip
tie is nu verdwenen en slechts de moeten ervan 
zijn nog zichtbaar. De eerste regel las vermoede
lijk „zaman Soeltan Mandoer Sjah”, doch, waar 
het onbekend, is, hoe dio klok in Atjèh kwam, 
zegt die lezing ons niet veel.

Van do tot heden ons bekende munten zijn 
vele tot het rijkje Samoedra-Pasè terug te 
brengen, terwijl de meeste zeker van Atjèh 
zijn. Ecni'go evenwel moeten ongetwijfeld aan 
andere rijkjes, die vroeger in Noord-Sumatra 
bestaan hebben, vastgelegd worden, doch aan 
welke, daaromtrent, gaven tot heden noch de 
daarop voorkomende soeltansnamen noch do 
tot dus ver ontdekte grafschriften zekerheid.

De zogelafdrukken stammen alle uit Atjèh. 
Een ervan is in historisch opzicht van bijzonder 
belang, wijl het betrekkelijk oud is en waarde- 
volle genealogische gegevens bevat. Het is het 
negenvoudig zegel (tjab sikoereuëng) van de 
Soeltane Qafiatoeddin Sjah (1641—1675), die 
daarop genoemd wordt dochter van Radja- 
Iskandcr Moeda ibn Ali Riajat Sjah ibn Alaoed 
din Riajat. Sjah ibn Firman Sjah ibn Moethaffar 
Sjah ibn Inajat Sjah ibn Abdoollah al-Malik 
al-Moebïn. Gedeelte! ijk vindt men dezen geslachts
boom bevestigd op den boven reeds vermelden 
grafsteen van Soeltan Moethaffar Sjah te Biloej.

Wat de overige streken van Sumatra betreft, 
deze wachten nog op systematische oudheid
kundige nasporingen. Hetgeen daaruit omtrent 
overblijfselen uit oudere perioden van het Mo- 
hammedaansche tijdvak bekend is, is slechts 
incidenteel aan het licht gebracht en in hoofd
zaak beperkt tot eenige munten en beschreven 
platen van betrekkelijk recenten datum, en 
rijkssieraden. Wel vindt men van oude praal
graven van Palcmbangscho vorsten gewag ge
maakt, doch het blijkt daarbij niet of zc oud
heidkundige dan wel historische waarde hebben.

Munten zijn bekend uit Siak, Djambi en Pa
lembang, waarvan de oudste uit het einde van 
de 17de eeuw dateoren. Opmerking verdient, 
dat de oudere munten van Siak en Djambi eene 
legende in Javaansch schrift dragen. Rijkssiera
den van Djambi en Palembang worden bewaard 
in het Museum van het Bataviaasch Genoot
schap van Kunsten en Wetenschappen te Bata
via, en uit Palembang en de Lampocngs zijn 
oorkonden op zilver, koper en buffelhoorn aan 
In t licht gebracht.

Du Palembangsche oorkonden, waarvan de 
oudste 1572 d.i. -|- 1650 n Chr. is gedateerd, 
zijn alle in het Javaansch en met Javaansche 
karakters opgesteld, en bovatten regelingen 
betreffende bestuur, rechtspraak, schuldvorde
ring, grensafscheiding, enz.

Van do in de Lampoengs gevonden beschreven 
platen dient hier vermeld te worden een koperen 
plaat mot eene in het Javaansch met Arabischo 
karakters geschreven inscriptie, die een schets 
geeft van het ontstaan alsmede van de regeling 
der oorspronkelijke verhouding tusschon het 
soeltanaat Bantön en do Lampoengs. Er be
staat oohter grond tot twijfel of die oorkonde, 
tl ie niet gedateerd is, wel echt en van hoogen 
ouderdom is. Du overige in de Lampoengs aan 
den dag gekomen beschreven platen bevatten

piagèm's, welke door Bantön zijn uitgevaar
digd, on zullen daarom hieronder bij de bespre
king van de Mohammcdaansche oudheden 
Java gekenschetst worden.

Op dit eiland word in Lèran, eon 9 K.M. Noord - 
West van Grësik^ het oudst bekende gedenk- 
teeken van het Mohammedanisme uit geheel 
Nedcrlandsch Indië aangetroffen. Het is 
verweerde, met ouderwotsch Arabisch schrift 
beschreven grafsteen van zekere Fatimah bint 
Maimoe” ibn Hibatocllah, gestorven in Radjab 
495 H. dus 1102 n. Chr. Zeggon die van elders 
onbekende namen ons riet veel, uit de datecriog 
blijkt althans, dat de traditie, die de overledene 
Poetri Leran noemt, de geschiedenis dezer prin
ses anachronistisch samengevlochten heeft met 
die van den te Gresik begraven heilige Malik 
Ibrahim, die blijkens zijn grafschrift in 1419 
n. Chr. is gestorven.

Naast het grafmonument van Malik Ibrahim 
liggen twee soortgelijke tombes, eveneens van 
Cambayscli fabrikaat en blijkens de inscriptie 
voor vrouwen bestemd. De steenen zijn echter 
niet afgewerkt en de plaats waar het grafschrift 
moest komen bleef oningevuld, zoodat niet 
blijkt wio er begraven zijn.

In de nabijheid van Grësik op den heuvel 
Giri_heeft men het kerkhof, waar o.a. het graf 
van Soenan Giri, volgens do traditie een der 
acht of negen heiligen (wali), die Java geïslami
seerd zouden hebben, en den stamvader van de 
„priestervorsten” van Giri, wordt getoond. Het 
graf schijnt echter in oudheidkundig opzicht 
van weinig belang te zijn. Dit is mede het ge
val met de graven van Soenan Drad jat te Drad- 
jat tusschjn Sidajoe en Toeban, on van Soe
nan Ngampèl in de desa Ampel ter hoofd - 
plaa.s Soerabaja, beiden eveneens behoorer.de 
tot de canonieke Javaansche heiligen.

Bij de desa Trawoelan tusschen Madjakërca 
en Madjaagoeng treft men onder de oudheden 
van Madjapahit ook talrijke Mohammcdaansche 
graven aan. Eén ervan wordt aangewezen als 
het graf van Poetri Tjëmpa, volgens de over
levering eene tante van Soenan Ngampel en 
die als gemalin van den vorst van Madjapahit 
mede tot de opkomst van den Islam op Java 
bijgedragen zou hebben. Het monument draagt 
het jaartal 1370 £., d.i. ± 1448 n. Chr.

Op de begraafplaats Tralajè, eveneens dicht 
bij Trawoelan, toont men verscheidene z.g. lange 
graven (koebocr pandjang), waarvan de hoofd- en 
voetsteonen klaarblijkelijk aan monumenten uit 
don vóór-Mohammedaanschcn tijd ontleend 
zijn. Vele toch voeren aan de achterzijde een 
^aka-jaartal, terwijl aan do voorzijde eene Ara
bische inscriptie — het grafschrift of ook alleen 
de Mohammcdaansche geloofsbelijdenis be- 
vattendo — is aangebracht.

Een ander voorbeeld van een jaartal op een 
grafsteen, dat bezwaarlijk op den begravenc 
betrekking kan hebben, vindt men op het graf, 
waarin volgens de overlovering Soenan Ngoen- 
doeng, een der eerste beheerders van Java, 
rust. Do voetsteen van dit graf, dat op dc be
graafplaats bij do moskee tc Do mak ligt, draagt 
de sënglcala : pan^ita troesta rasaning (of sarira- 
ning) toenggal, d.i. 1697 dan wel 1197, of ^ 1775, 
resp. 1275 n. Chr. (het eerste jaartal volgens den 
eersten druk, hot tweede volgens de editie van 
1S77 van Poenvé. Löl&n&’s Reizen, dl. I, resp.

van
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zegt', ook de Soeltan van Padjang hunno laatste 
rustplaats hebben. Do moskee, die door Sónapati 
gebouwd zou zijn, bezit poorten van dezelfde 
bouworde als de oude moskee te Koedoes.

Op een 15 K.M. afstands Zuidwaarts van Jog- 
jakarta lieeft men op een heuvel de door Socltan 
Agëng aangelegde begraafplaats Imagiri, waar 
sedert Socltan Agëng vele vorsten van Mata- 
ram, en later van Socrakarto en Jogjakarta 
begraven werdc”. Soeltan Agëngs op volger Man g- 
koerat I, gewoonlijk genoemd Soenan Tëgal 
aroom, rust bij Tëgal.

Naar West-Ja va overgaandc dienen we in de 
eerste plaats melding te maken van de Astana 
(begraafplaats) van Soenan Gocnoeng Djati, 
den West-Javaanschen vertegenwoordiger onder 
de canonieke ivali’s, te Tjirëbon. De Astana is 
tegen een heuvel aangelegd en bestaat uit vijf 
door trappen met elkander verbonden terrassen, 
waarvan het hoogstehetgrafvandenheiligebevat.

Li en bij de oude stad Bantën vindt men de 
graven van de soeltans van Bantën en ook sporen 
van de kraton. De moskee aldaar schijnt in 
aanleg ook oud te zijn, althans op dezelfde 
plaats te staan als het oorspronkelijke bedehuis.
Ten Noorden ervan ligt do begraafplaats Saba- 
kingking, waar o.a. Maulana Hasanoeddin, die als 
Bantëns eerste Mohammedaaoschc vorst wordt 
beschouwd, begraven is.

Hiermede is in het kort een overzicht gegeven 
van de op Java aangetroffen grafmonumenten 
en overblijfselen van bouwwerken, die als Mo- 
hammcdaansche oudheden beschouwd kunnen 
worden. Vele der vermelde graven zijn evenwel 
meer van hagiologisch dan van oudheidkundig 
of historisch belang, terwijl ze bovendien slechts 
aan de hand van de traditie te determineeren 
zijn. Deze is intusschen op dit stuk veelal wel 
vast; niet altijd, want ten aanzien van de rust
plaatsen van sommige der nationale heiligen 
b.v. bestaan er afwijkende plaatselijkc over
leveringen. Zoo zou Soenan Bonang volgens de 
eene traditie bij de moskee te Toe ban begraven 
zijn, volgens do andere in de 'përdikan-desa 
Bonang-Wètan, waar de nog bestaande moskee 
door hem gesticht zou zijn. Van den populairen 
heilige Soenan Kali Djaga vindt men oveneens 
meer dan een graf opgegeven. Volgens de meest 
gangbare traditie ligt zijn graf te Kadilangoe 
bij Dëmak, waar nog afstammelingen van hem 
bestaan; er zijn echter ook berichten, die van 
zijn graf te Pasar Gëdé bij Jogjakarta, en bij de de
sa S&rawiti tusschen Sidajoe en Toeban gewagen.

Talrijk zijn verder de plaatselijkc heiligen 
uit vroegeren of lateren tijd. De vermelding 
van hunne graven, die weinig of geen oudheid
kundige waarde hebben, valt echter buiten het 
kader van dit overzicht.

Wel dient nog melding gemaakt te worden , 
van munten, <piagëmsen rijkssieraden van op Java ' © 
bestaan hebbende Mohammedaanschc staten.

De oudst bekende munt uit het Mohamme- 
daansche tijdvak moet aan het Bantënscho rijk 
vastgelegd worden en dateert vermoedelijk uit 
de 16de eeuw.

De 'piagëms zijn afkomstig van Bantën en van 
Mataram. Ze bevatten op koper bevelschriften 
betreffende diverse aangelegenheden, zooalsdo 
aanstelling van ’ 
bieden, de regeling van
planten van peper, de vrijstelling van diensten,

pag. 216 en 253). Die sëngkala zou het sterfjaar 
van den heilige zijn. Op dezelfde begraafplaats 
toont men de graven van de soeltans van Dë
mak, die echter niets bijzonders te zien geven.

Van de moskee, die in 1848 in de plaats van 
het oude gebouw, dat toen de instorting nabij 
was, in denzelfden vorm is ópgetrokken, dienen 
hier vermeld te worden do vier hoofdstijlen 
(saka goeroe), de minibar en de acht met snijwerk 
versierde stijlen van de socrambi, die alle van 
de oude moskee afkomstig zijn. Volgens de over
levering zijn do vier hoofdstijlen vervaardigd 
door de canonieke walVs en is de Noord-Ooste
lijke stijl de befaamde saka tatal, de door Soenan 
Kali Djaga uit spaanders vervaardigde pilaar, 
die echter in werkelijkheid, althans voor zoo
ver de top betreft, uit stukken hout ter dikte 
van een arm en ter lengte van een el bestaat. 
De acht oude stijlen van de socrambi zouden 
van Madjapahit afkomstig zijn en van de soe- 
rarnbi wordt de sëngkala : kori loro gawening wong, 
d.i. 12 (?) 29 = ± 13 (?) 07 n. Chr. opgegeven.

Hoogst merkwaardig is het moskeecomplex 
in de oude stad Koedoes. Het voorplein van de 
moskee is ingesloten door een minaret in den 
vorm van een tjandi, door torentjes, poorten en 
muren, die van rood gebakken steenen, zonder 
kalk op elkander gehecht, in Madjapahitschen 
stijl zijn opgetrokken. Dit oude complex is vol- 
gensde traditie voor een deel inderdaad van Mad. 
japahit. afkomstig en gebouwd doorSoenanKoe
does, wiens graf achter de moskee wordt getoond.

Dezelfde bouworde vertoonen ook de ruïnen 
van het verblijf en van de moskee van Soenan 
Moeria, mede een der nationale heiligen, bij 
de desa Tjal& op de helling van den Moeria, al
waar men ook het graf van den heilige aan wijst.

Zuidelijk van Koedoes, bij Proewata moeten 
nog overblijfselen te zien zijn van het verblijf, waar 
de soeltans van Dëmak in den regentijd plachten 
te vertoeven, en dat vervolgens de kraton werd 
van Soenan Prawata, een zoon van Dëmaks 
laatsten soeltan, Pangdran Trënggana.

Verder Zuidwaarts gaande vindt men in de 
desa Sél&, eene enolave van Soerakarta, bij Poer- 
w&dadi het graf van den stamvader der Mata- 
ramscho vorsten, Ki Gëtfé Sél&, den overgroot
vader van den stichter van het Mataramsche

;
■

■:

[| .

- rijk Panëmbahan Sén&pati; en bij Kartasoera 
overblijfselen van de aldaar door Mangkocrat 
II in 1680 gestichte kraton.

Alvorens nu tot de bespreking van Moslimsclie 
oudheden in de residentie Jogjakarta over te 
gaan, moeten wij nog melding maken van het 
heilige graf te Tëmbajat, op ongeveer 12 K.M. af- 
stands Zuidwaarts van Klatèn. Dit graf is in 
verschillende belangrijke gebeurtenissen der 
Javaansche geschiedenis betrokken geweest en 
heeft in het bijzonder de vereering van Soeltan 
Agëng genoten. Men heeft er een tweetal be
schreven steenen blokjes gevonden, terwijl de 
begraafplaats verder uit oudheidkundig oog
punt merkwaardig is om de in Madjapahit
schen

r -

:

stijl opgetrokken gespleten poorten.
Bij de hoofdplaats Jogjakarta vindt men te 

Plèrèd de overblijfselen van de kraton van Man- 
koerat I, en te Pasarji, Gëglé van de kraton van 
Matarams eersten vorst Panëmbahan Sénapati, 
die aldaar bewesten de moskee begraven ligt, 
waar o.a. ook zijn vader Ki Gë<jló Pamanahan, 
zijn zoon Panëmbahan Krapjak en, naar men

hoofden, de toewijzing van go- 
allerlei geschillen, het
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de Ie vering van rijst, enz. Die van Bantön, waar- 
do oudste Radjab 1073 H. = 1002 n. Chr.

W, JuynbolJ, De datum Maandag 12 Rabl’ I 
op den grafsteen van Malik Ibrahim, (T. B. O. 
LIII); A. Ligt voet, Zijn de munten No. 287 
288 van Het werk van Professor Millies: Rcc^or- 
ches sur les monnaics des indigènes etc. 
Makassaarsohen oorsprong ? (T. B. G. XXIII); J. J. - 
Meinsma, Eene proklamatie van een Suljan van 
Bantam, (B. K. 1.3, VIII); H. C. jVxjllies, Recher
ches sur les monnaics des indi’gènes de 1’archipel 
indien et de Ia póninsule malaie; J. P. Moquette,
Iet over de munten van Bandjermasin en Ma- 
loeka, (T. B. G. XLVIII); ld., De datum op den 
grafsteen van Malik Ibrahim te Grissee, (T. B. G. ' 
LIV); ld., De grafsteenen te Pasè en Grissee 
vergeleken met dergclijkc monumenten uit Hin- 
doestan, (T. B. G. LIV); ld., De eerste vorsten van 
Samoedra-Pasè, (Rapporten van den Oudheidk. 
Diénst, in Ncd.-Indië 1913); ld., Verslag van 
mijn voorloopig onderzoek der Mohammcdaan- 
sche oudheden in Atjèh en Onderhoorigheden, 
(Oudheidk. Verslag 1914); G. MGller, Proeve 
cener geschiedenis van een gedeelte der West
kust van het eiland Borneo, (De Indische Bij,
dl. I); R. Poerawinata, Tjarios lalampahan-------
waktoe njaba ka Djawa-Tengah, p. 6—11, en 
17—22, (Serie uitgaven door bemiddeling der 
Commissie voor de Volkslectuur No. 97); R. M.
A. Pocrwo Lclono, Lampah-lampahipocn — — 
dl. I (ed. 1877) p. 93, 182, 211, 213, 215, 234, 239 
241, 252—258, dl. II (ed. 1880), p. 7, 152 en 
244—253; Dr. D. A. Rinkes, De Heiligen van 
Java IV, Ki Panden arang te-Tëmbajat, (T. B. G 
LIII); Dr. Ph. S. van Ronkel, Bij de afbeelding / 
van het graf van Malik Ibrahim te Grësik, (T. B. G.y 
Lil); ld., De datum op beo grafschrift te Grësik,
(T. B. G. LIII)^fe. J. O. Schrieke, Het bock var, 
Bobang, p. 40; Mr. L. Serrurier, Kaart van 
Oud-Bantën, (T. B. G. XLV)$$}r. C. Snouck Hur- 
gronje, De Atjèhers, (zie den^.index), en piaat 
VlI^ïd., Arabiëcn Öost-Indiëf'Id., Het Moham
medanisme, (in „Nederlands Indië, Land en 
Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Sa
menleving, onder leiding van H. Colijn.... 
door deskundigen”, dl. I, p. 243); W. L. do 
Sturlcr, Proovc cener beschrijving van het ge
bied van Palombang, p. 186; Dr. H. N. van 
der Tuuk, Naar aanleiding van eene proclamatie 
van den Sultan van Bantam, (T. B. G. XXIII);
Id., Lampongsche pijagëms, (T. B. G.XXVI);T. J.r 
Veltman, Nota over do geschiedenis van het 
landsehap Pidië, (T. B. G. LVIII); Dr. R. D. M. ’ 
Verbeek, Oudheden van Java, o.a. do Nos.
96, 103, 169, 177, 178, 179, 186, 388, 422,
437, 438, 440, 457, 460 en de daar geciteerde 
literatuur, (V. B. G. XLVI)XProf. P. J. Veth, 
Java, 2de druk, dl. I, p. 211, 229—247, 395, 
dl. II, p. 1 en 8—9; J. J. de Vink, Uittreksel uit 
het- verslag over de werkzaamheden in Atjèh, 
(Oudheidk. Verslag 1912—1917); A. G. Vordcr- 
nian, Bijdrage tot do kennis der oudhedon van 
Java, (T. B. G. XXXVI).

van
is gedatcord, hebben allo betrekking op do Lam- 
poengs en zijn ook aldaar gevondon. Do oudere 
zijn in Javaansch schrift geschrevon on do jon
gere, op ceno enkele uitzondering na, in het 
Javaansch met Arabische karakters; allo zijn 
gedateerd in Hidjrali-jaren. De Mataramscho 
piagems, waarvan de oudste uit den tijd van 
Soeltan Agöng afkomstig zijn, zijn met Javaan- 
sche karakters geschreven ety zonder aangifte 
van het jaarcijfer gedateerd/

VanBantën en Bangkalan vindt men rijkssicra- 
den bewaard in het Museum van het Bataviaasch

on

van

;

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Wat ten slotto tiii de overige eilanden van den 

Indischen Archipel bekend is omtrent hotgeen 
tot Mohammedaansche oudheden gerekend kan 
worden, dienaangaande valt, door de luttolheid 
der gegevens, slechts weinig mede te doelen.

Rijkssicraden van verschilldcnde staatjes in 
Celebes, zooals Goa, Boné, e.a., voorts van Ban- 
djërmasin en van Riouw treft men in hoogerge- 
noemd museum aan.

Verder zijn munten bekend uit Bima, Makas- 
ser, Goa, — waarvan de oudste afkomstig is 
van Goa’s eersten Mohammedaanschcn vorst 
Soeltan Alaoeddin' (gest. 1639 n. Chr.), on — 
van mcerrcccnten datum, n.1. uit de 18deeouwen 
later — uit Bandjërmasin en Pontianak.

Eindelijk heeft men gegevens omtrent do 
plaatsen, waar de vorsten van Soekadana- 
Matan in de Wosterafdeeling van Borneo begra
ven zijn, en vindt men gewag gemaakt van be
schreven vorstelijke graftombes te Pontianak, 
Mampawa en Sambas.

Literatuur: C. L. Blume, Toelichtingen aan
gaande de nasporingen op Borneo van G. Müller, 
(De Indische Bij. I, p. 152—153); Dr. F. D. K. 
Bosch, De inscriptie op den grafsteen van het 
gravencomplex genaamd Teungkoc Peuöt-Plöh- 
Peuët, (Oudheidk. Verslag 1915); Dr. J. Brandes, 
Drie koperen platen uit den Mataramschen tijd, 
gevonden in do residentie Krawang, (T. B. G. 
XXXII); ld., Nog cenige Javaansche piagëms 
uit hot Mohammedaansche tijdvak, afkomstig 
van Mataram, Bantën en Palcmbang, (T. B. G. 
XXXII) met de vervolgen in de dln. XXXIV, 
XXXV, XXXVII, XLII, XLIII en XLVvan 
het T. B. G.; ld., Nog iets over een reeds gepubli- 
ceerden piagëm van Sultan Agëng, (T. B. G. 
XXXII); ld., Inleiding bij Serruricr’s kaart 

Oud-Bantën, (T. B. G. XLV); H. T. 
Damstó Atjèh-historie, (Zie Deel I dczcrEncycl. 
en Kol. Tijdschr. 5de jg.); Gids voor don- 
bezoeker van de schatkamer (van het Bat. 
Gen.); Di'. G. A. .1. Hazcu, Een beschreven kope
ren plaat uit de Lampocngs, (T. B. G. XLVIII); 
D. van Hinloopon Labbertou; Geïllustreerd 
Handboek van Insulinde, do platen op p. 11, 
108 en 358; R. Hooscin Djajadiningrat, Critischo 
beschouwing van do Sadjarah Bantön, (zie den 
index); ld., De stichting van het „Gocuóngan” 
geheoten monument te Koeta Radja, (T.B.G. 
LVII); K. F. Holle, Pijagëm van den vorst van 
Mataram, (T. B. G. XIII); ld., Bijdragen tot de 
geschiedenis der Preanger-Regentschappen, 
(T. B. G. XVII); H. C. Humme, Javaansche in- 
scriptiën, (B. K. 1.4, VIII);Dr.Julius Jacobs,Het 
familie- en kampongleven op Groot-Atjeh, II, 
plaat XIV—XVII, XXX en XXXI; Dr. Th.

!

!

van

M. en H. D.

Oudheden (Hollandsche). De monumenten van 
Nederlandschon oorsprong of onder Nederland- 
schen invloed ontstaan kunnen, wat hun kunst- 
belang botreft, niot op één lijn gesteld worden 
met dio van do Hindoc-Javaanscho kunst. 
Do kerkjos zijn eenvoudig, bijna sohamol, en 
wat nog van do oudo woningen gespaard bleef, 
ligt in do oudo minder gezoohto kwartieren en is 
óf tot kantoron omgobouwd óf door Arabieren ;
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rand van Delftscho tegels in do buitonborstworing.
Het kasteel Victoria is omstreeks 1580 door do 

Portug’oezen gobouwcTon na do vorovoring door 
Stoven van der Haghen in 1605 vorgroot, daarna 
door cone gracht on eenen ringmuur omgovon en . 
in 1657„door Gijsels mot zeei>unton versterkt. In 
167<T adviseerde G. E. Rumphius om hot kasteel 
to verlaten wegens den vervallen toestand en om 
de bezetting naar Laha over to brengen. Hiertoe 
werd in 1681 besloten, doclulit besluit werd niet uit- 
gevoord. Het kasteel is gebouwd als een onregel
matige zevenhoek met bastions; waarvan do bas
tions Hollandia en Gelria eerst rechthoekig waren, 
doch later zijn afgerond. Het bastion Friesland 
en do muren aan do stadszijdo zijn in de 19de 
eeuw afgebroken. Op Gelria staat een spietoren 
uit 1772. Behalvo een klein uit valpoort jo waren 
er twee rijk versierde hoofdpoorton; do Water
poort aan do zeezijde uit 1775, gebouwd door don 
ingenieur F. Wagner en do landpoort uit 1757, 
welke met de muren is afgebroken, doch daarna 
weder is herbouwd. Voor de Waterpoort zijn nog 
fragmenten aanwezig van de voorwerken Adria- 
nus Julianus en Petrus Albertus. Op het ruime 
kasteelplcin vindt men nog eenige oude gebou
wen, waaronder een logies uit 1686, een magazijn 
met poortje uit 1786 en een kruithuis met ver
sierd front en opschriftsteen uit 1766. In en om 
het kasteel lagen vier steenen met opschriften 
betreffende verbouwingen in 1770, 1778, 1778/9 
en 1785/6, die thans in den doorgang van do 
Waterpoort zijn ingemetseld.

De Hervormde kerk is een houten gebouw op 
een steenen plint, een tweebeukige hallenkerk 
uit 1780. De slotplaten aan do buitendeuren ver- 
toonen het monogram van den gouverneur Ber- 
nard van der Pleuren en in den voorgevel is een 
steen aangebracht met opschrift betreffende den 
bouw door den ingenieur G. N. V. Guericke. Een 
steen bij de kerk vermeldt een bouw van een 
vroegere kerk door Wagner in 1776. De afsluit- 
muur naast de kerk is met hekposten versierd. 
Het is een eenvoudig gebouw, dat echter inwen
dig door meubilair en rouwborden een aangena- 
men indruk maakt. Do kerk bevat een eenvou
dig orgel, een preekstoel met boogpaneelcn en 
een lezenaar met Faam, c. 1780, een gouver- 
neursbank met paneel- en snijwerk, c. 1780, en 
enkele eenvoudigo banken, 15 rouwborden, 3 087- 
1816, een steen in den muur, 1814, 11 zerken met 
wapens in en bij de kerk, 1664, 1687, 1689 en 
1696, 1706, 1724, 1744, 1763 (2 stuks) en 1767 en 
een obelisk voor H. Tielenius Kruythoff, 1822. 
Het zilverwerk bestaat uit 3 bekers met bloem- 
rand, 1680, 2 borden, 1643, 2 uit 1680 en een 
groot bord uit 1680, 2 doopschotels, 1643 en 1772 
en een kleinere uit 1684, en 2 blaadjes, Lod. XV, 
Amsterdamscho keur, in c. 1860 aan de kerk ge
schonken. De koperen doopbekkenstandaard op 
voet is uit 1741.

In hot Burgerwachthuis aan de Chinecsche 
straat is een steen geplaatst met opschrift be- 
treffendo den bouw in 1784 en op het residentserf 
zijn 2 bronzen kanonnetjes, afkomstig van Piroó op 
Ceram, waarvan een gegoten door C. Crans in 1748. 
Te Batavia worden twee zegelstempels bewaard 
van do Weeskamer to Am bon uit 1674 en 1704.

Het blokhuis Middelburg te Paso aan de land
engte van Bagoealajs in 1686"gebouwd ter 
vangi'n g~vHïl^eënmid e r blokhuis van 1626. Een 
steen in den muur vermeldt dc'cersto steenleg

en Ohineezen betrokken, daar do woonwijken der 
gegoede Europeanen zich naar do nieuwe kwar
tieren der steden verplaatst hebben.

Voor het in ongeschonden toestand behou
den van het nog bewaarde was deze verandering 
weinig gunstig. De rijk aangelegde, hoewel veelal 
niet van verfijnden smaak getuigende landhuizen 
in de omstreken van Batavia, ons bekend van do 
teekeningen van RacïTeTa.7 zijn nagenoeg geheel 
verdwenen en van de openbare gebouwen zijn hot, 
op enkele uitzonderingen na, alleen de forten, die 
eenige historische en bouwkundige waardebezitten.

Het is daarom ook niet te verwonderen, dat do 
belangstelling van do oudheidkundigen zich bijna 
uitsluitend heeft aangetrokkén gevoeld tot do 
inlandsche oudheden en dat aan het behoud van 
de Hollandscho monumenten onvoldoende zorg 
is besteed. Dat de algemeene verwaarloozing ech
ter zoover ging, dat de Hollandscho monumenten 
in den vreemde, met name in de later aan Enge
land overgedragen koloniën, beter bewaard zijn 
dan die, welke onder Hollandsch beheer bleven, 
getuigt zeker niet van groote piëteit van het 
nageslacht. In plaats van op goede verzorging 
kan over het algemeen slechts op grove verwaar
loozing en onnoodige verminking gewezen wor
den. De oude grafmonumenten in Rëmbang,. 
Japara, ..Bantam zijn tot ruïnes vervallen, de 
zerken zijn zóó slordig behandeld, dat die van 
Coen spoorloos kon verdwijnen en die van Jan 
van Riebeek als stoepsteen diende in een achter
straat van Batavia. Het kasteel aldaar, zoo vol 
herinneringen aan de wording van Nederlandsch 
Indië, is afgebroken en de belangrijke forten te 
Banda, Ambon^Makasser enz. zijn meer of min 

-^ernstig verminkt/
Terwijl reedsMang do aandacht der regeering 

gevestigd was op het behoud der Inlandsche mo
numenten, al werd ook hierin nog te weinig ver
richt, scheen alle belangstelling voor de Holland- 
sche monumenten te ontbreken. Eerst in 1913 
werd bij de reorganisatie van den oudheidkun
digen dienst ook do regeeringszorg tot dezo 
monumenten uitgebreid nadat een door Mr. Dr. 
J. C. Overvoordo in 1911 ter plaatse in gesteld 
onderzoek hierop meer de aandacht had geves- 

.tigd. (Zie Verslag .van het .onderzoek naar de 
monumenten van Ned. oorsprong in de vroe- 

* gere nederzettingen buiten Europa,iin :'9d0 Jaar
verslag (1912) der Rijks Monumeuten commis
sie bl. 44—63 en verkort in Buil. Ned. Oud- 
heidk. Bond, 1912, bl. 144—150).

Bij de rijke literatuur over Indië zijn do arti
kelen over de Hollandscho monumenten uiterst 
schaarsch; slechts enkele monographieën vallen 
te vermelden, doch elk overzicht ontbreekt. Het 
onderstaande moet daarom beschouwd worden 
als pionierswerk, waarbij de volledigheid slechts 
valt te benaderen.

De aan dit artikel gestelde ruimte dwong tot 
eene slechts korte vermelding, waarbij echter ge
tracht is om do volledigheid te benaderen, zoover 
dit onder de gegeven omstandigheden mogelijk 
scheen. Bij de behandeling zijn de monumenten 
ingedeeld naar eenige geographische complexen: 
Ambon, Banda, Bat jan, jCelebes, Borneo, Suma- 
fcra en Java.

I. Groep Ambon. A ra b o n. Over de oude in
richting der huizen zio”'Valentijn 2-128. Door do 
vele aardbevingen zijn geen belangrijke oude ge
bouwen meer aanwezig. Eén huis heeft nog een
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ging. Hot is thans ceno ruïne, geheel ondor wa- 
ringinboomen bedolven.

Op hot schicroiland Hitoo liggen nog onkelo 
^ van fortjes en blokhuizen uit do 17do 

Hot blokhuis Rottordam to Lariki ligt aan 
stroompje; het

sierde poort vermeldt do stichting ondor Nico- 
laas Schagen, gouverneur van Ambon sinds 1690. 
Het is gebouwd op do plek van eon in 1652 afge
broken fort on ligt op een landtong. Het heeft 
den vorm van een uitgerekte ruit, ongeveer 
40 bij 100 M. Do scherpo punten zijn uitgebouwd 
tot halfrondo bastions, elk met 10 schietgaten en 
op do stompo hoeken zijn spietorens goplaatst. 
Do muur is mot een woorgang vorsterkt, welke 
ook over de poort doorloopt. Deze wordt bereikt 
langs eon trap van 24 treden.

Op een koraalkcuvel bij het fort vindt men 
nog pon oud grafteeken, een obelisk op een vier
kant voetstuk, en bij de dokterswoning een oud 
kanon mot het monogram van de Kamer Zeeland.

Het blokhuis Beverwijk te Noesa Laoet 
is geheel door don tropischen plantengroei over
woekerd. Het vormt eeno schilderachtigo ruïne. 
Oorspronkelijk was het blokhuis van een weer
gang voorzien; hot wordt bij Valentijn reeds in 
1654 vermeld.

Van het fort Wantrouw op M a n i p a, in 1657 
gebouwd ter vorvanging van een door G. Dom
mer gebouwden houten pagger, die in 1651 werd 
afgebroken, zijn nog slechts enkele onbeteekenen- 
de overblijfselen bewaard gebleven.

Overburg op L o e h o o werd c. 1897 door de 
inlanders geslecht, nadat een dorpsbrand be
hoefte deed ontstaan aan bouwsteenen. Slechts 
eon deel der zijmuren met borstwering bleef be
houden. Het fort werd door G. Dommer gesticht.

Te Wahai op C e r a m moet nog een kruit
huis met een overwelfden gang van een oud fort 
aanwezig zijn.

Tenslotte zij hier vermeld het fort Defensie te 
Kajóli. In 1657 stond hier een pagger Cos burg, 
in 1664 Oostburg genoemd en in 1668 afgeloopen 
door do inlandsche bevolking. Daarna werd do 
pagger Defensie gebouwd, die in 1778 plaats 
maakte voor een steenen fort, hetwelk nog tot 
1866 een garnizoen had van 20 man. Het bestaat 
uit eene vierkante ommuring van met klei en 
steenen opgevulde muren, met borstwering en 
vier hoekbastions, waarop twee Lod. XVI spie- 
torens uit 1783 en 1787 (mot den naam E. Mazel), 
en een uit valpoort je met .den naam Bruyns, 1785. 
Blijkens den stichtingssteen in do versierde poort 
is het fort gebouwd door Ir. Haga. Bij hot fort 
stond een kerkje uit 1833, dat in 1911 door een 
nieuw werd vervangen. Een plank bevatte een 
Maleisch opschrift betreffende den bouw in 1833. 
Bij dit kerkje liggen eonigo oude graven zonder 
opschrift oii in hot dorp een kanon uit 1718 
met het monogram der kamer Amsterdam.

Van de verschillende kleine fortjes op do eilan
den, bij Dommer en bij Valentijn vermeld, zijn 
geen overblijfselen bekend. In 1697 werden de 
houten paggers on do kleinere steenen for
ten geslecht.

II. Banda eilanden. Banda Neira. De 
stad bestaat uit het Chineezenkwartier aan het 
Zonnegat, waar eon oude, rondo muur met con- 
treforton wellicht een overblijfsel is van een oud 
rondeel, en hot door de forten Nassau en Bolgica 
hiervan gcschoidon Europeescko kwartier, waar 
nog een groot aantal huizon hot type van do 
porkeniorswoningen vertoont, eene verdieping 
hoog wit gepleisterd, mot voor- en achtergalerij 
en kleinere zijvertrekken, dio langs de voorgalerij 
uitspringen. Enkolo huizen hebben nog ge
pandoerde deuren on banken. Do orven zijn door

:ruïnes
00 uw.
zoe aan oen
gen hoog, waarvan alleen do onderste nog in 
is, een torras mot een zeskant spiotorontjo. Hot 
word in 1633 door Gijsols gebouwd en word in 
1656 door Do Vlaming benoemd. By het blok
huis staat een gedeelte van eeno omheining met 
steenen hekposton; op hot erf staan tweo oude 
kanonnen 'in den grond. Het blokhuis Amster
dam to Hila, c. 1636 gebouwd, staat niet ver van 
do plek, waarop het Kasteel van Verre door 
Steven van der Haghen in September 1600 bij 
Kaytello werd gesticht. Hot werd in 1656 door do 
Vlaming vergroot. Het is een grootendeols van 
rolsteenen opgetrokken gebouw van tweo ver
diepingen on een weergang onder het thans ver
dwenen spitse dak. Een steen vermeldt den naam 
en een andere is gebeeldhouwd met het wapen 
van Do Vlaming. Het blokhuis wordt omgeven 
door eeno ommuurde ruimte met tweo bastions

twee vordiopin-was
wezen
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on twee vertrekken. Bij het blokhuis liggen nog 
verschillende oude kanonnen, waarvan eon met 
het monogram der kamer Amsterdam en een met 
het jaartal 1799. Bij het blokhuis staai 
voudig houten kerkje op steenen plint, een hal 
met voorgalerij met bewerkte spijlen en gopano- 
leerde deuren. Een steen met opschrift vermeldt 
do stichting in 1780/1. De kerk bevat eon preek
stoel, een dito voor den goeroe en 2 eenvoudige 
banken. Do bel, die buiten de kerk hangt, is in 
1675 door Gerrit Schimmel te Dcy.entox. gegoten. 
Bij de kerk liggen 2 kanonnen met het mono
gram dor kamer Amsterdam.

Volgons raededeeling van don Heer Rothmoyer, 
gezaghebber van het Gouvernemcntsvaartuig de 
Zwaan, zijn er ook nog eenvoudige oude preek- 
stoeltjes in do reeds in do memorie van G. Dem- 
mer (1647) vermelde kerkjes to Alang en Liliboi.

Do eilandjes bij Ambon waren overdekt met 
fortjes, waarmede de Compagnie haar monopolie 
trachtte te handhaven, doch dio na do hongi- 
tochten voor een deel in verval kwamen of we
gens do kosten werden opgeheven. De bolang- 
ryksto nog bestaande ruïnes zijn:

het fort Hoorn to P i 1 a u w of H a t o o h a , 
eene vierkante ommuring met borstwering en 
4 hoekbastions van koraalsteen uit do 2do helft 
dor 18do eeuw; op liet bastion aan do zeezijde 
staat eon spietoron. Van do bijbohoorendo ver
trokken zijn nog overblijfselen aanwezig. Volgons 
Valentijn kostte de eerste aanleg slechts 306 
gulden.

Zeeland ia opHarookoe. Dit verving in de 
tweede helft der 17e eeuw het in 1626 onder 
J. van Gorcum gebouwde en in 1656 opgoheven 
fortje. Hot is eeno vierkante ommuring mot 2 
hoektorens. Do muren zijn gedeeltelijk ingestort; 
eon eenvoudig poortje bevat een sluitsteen met 
don naam van hot fort en het later bijgovoegd 
jaartal 1822, hetwelk waarschijnlijk op oono 
latere herstelling betrekking heeft. To vermelden 
/allen nog oen uitvalpoortje en eon kruithuisje. 
Bij het fort ligt eon oud kanon.

Bolangrijker is hot fort Duurstedo to S a p a- 
of Honimoa, hetwelk hot in 1626 als 

pagger gebouwde en omstreeks 1692 afgebroken 
fortjo Hollandia verving. Een steen in do ver

een een-
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hooge, wit gepleisterde muren o rage vennen veelal 
zijn hierin nog de oude versierde poorten behou
den, met pleisterwerk uit hot midden en de 2de 
helft der 18de eeuw.

Aan enkele poorten zijn nog oude kanonnen 
als scliamppalen ingegraven.

De moderne Herv. kerk, uit 1875, bezit eenig 
zilverwerk uit de oude kerk, deels afkomstig 
van de opgeheven kerkjes van Poeloc Ai, Lontor 
on Posengain. Hieronder zijn doopbekkens van 
1635, bekers van 1635 en 1677, borden van 1635, 
1661 en 1693 en een koperen doopbekkenhouder 
op drievoet, 1ste helft lSde eeuw. Een der bekers 
uit Posengain is bijgemaakt naar een oud model. 
Er liggen 24 zerken uit 1668—1S12, met op
schriften en deels (14) met gebeeldhouwde 
wapens, monogrammen, doodsemblemen enz. 
Eene zerk uit 1612 ligt thans op het erf van den 
controleur in het Ckineescho kwartier en twee 
rouwborden uit de oude kerk (1753 en 1771) be
vinden zich in bezit van den Heer Baadilla al
daar. Aan den ingang van de kerk liggen 4 steen
tjes met het monogram der V. O. C., waarboven 
de letter N. Een dergelijk steentje ligt op het 
kerkhof.

Do Oelisiwa, vereeniging der 9 hoofden van 
Lontor, bezit enkele oudheden van Hollandschen 
oorsprong: een fragment van een vlag met ge- 
borduurden Hollandschen leeuw (17de eeuw), een 
begin 19de eeuw vernieuwde vlag als voren, een 
koperen leeuwtje met pijlenbundel en enkele 
stormhoeden, gelijk ook te Oelah bij Saparoea 
en op Celebes zijn aangetroffen, en die in de 
laatste jaren der 16de en in de 17e eeuw door de 
Hollanders zijn ingevoerd.

Van de forten staat het kasteel Nassau aan zee 
en Belgica op eene hoogte boven de stad.

Hot kasteel Nassau is in 1609/1610 gebouwd 
op de plaats van een oud Portugeesch fort. Het 
is vierkant met vier hoekbastions en zware met 
steenblokken bekleede muren, welke omgeven 
zijn door eene gracht met steenen walling. De 
twee bastions aan de landzijde met den tussehen- 
liggenden muur zijn omstreeks 1895 geslecht. 
De hoofdingang ligt thans naar zee gekeerd en is 
met eene monumentale poort versierd. Het in 
1617 gebouwde zeepunt vertoont het stichtings
jaar in den buitenmuur en aan de zijde van het 
Zonnegat is een eenvoudig poortje met een brug 
met drie gemetselde bogen over de gracht.

Het kasteel Belgica werd in 1611 door P. Both 
gebouwd, daarna afgebroken in 1663 en in 1667 
door Speelman herbouwd. Het is een vijfhoek 
met 5 ronde bastions binnen een lager liggenden 
vijfhoek met puntige bastions. De zware muren 
zijn van vierkante steenblokken opgetrokken. 
In twee der beneden-bastions is een gang uitgc- 
epaard en op de bastions staan een steenen schild
wachthuisje en een lage klokstand zonder klok. 
Het binnenste fort heeft sterk schuin toeloopende 
muren en kasematten met steenen gewelven in 
de bastions; de torens van de bastions zijn c. 1895 
afgebroken. De hoofdpoort is eenvoudig versierd 
cn hiernaast is in den muur een steen geplaatst 
met opschrift betreffende den bouw. Op het 
binnenplein, met waterreservoir, liggen 5 kleine 
en 5 groote, oude, ijzeren kanonnen.

Tegenover Banda Neira ligt op Goenoeng 
A p i de ruïne van het fort Kijk in do pot, in 1664 
onder Van der Vliet gebouwd, dat den ingang 
van de doorvaart tusschen de twee eilanden be

strijkt. Het is gebouwd in den vorm van eene 
halve maan, mot eene vrij breede vervallen poort 
en hiervoor later aangebouwde voorhof met thans 
ingestorto versierde poort, waarvan liet half
ronde fronton met wapen thans naast do poort 
ligt.

Het eiland Lontor, waar de eerste perken in 
1621 uitgegeven werden, vertoont nog ccnigo 
oudo woningen der perkeniers met versierde 
poortjes, meest 2de helft 18de eeuw, en ccnigo 
oudo graven. Het perk Groot Waling heeft cono 
versierdo poort met zware vlakpilasters en hoofd
gestel uit de 2de helft der 18de eeuw en 2 zerken 
van de familie Van den Broeke, 1768 en 1772; 
Midden Waling een graf van Camphuis, zonder 
opschrift, Klein Waling eene goede poort mot 
opschrift uit 1769, drie graven van do familie 
Van den Broeke, 1769—1798, en een stcenon 
grenspaal met Portugeesch opschrift van 1577 
en Hollandsch opschrift van 1705; Boyauw eene 
geornamenteerde poort, 3de kwart 18do eeuw; 
Weltevreden eene poort van 1769 on eene zerk 
van Picter Nicasius, 1677 met latere bijzettingen 
van 1678,1680 en 1762. Bij do trap aan het strand 
vindt men een steen met inschrift betreffende de 
vernieuwing in 1754 en bij Kampong Lontor aan 
het strand een fragment van eene tombo met 
Indisch opschrift in kapitale letters, 1771. Hot 
perk Boven Dender heeft een poortje met wacht
huis, Babimandi een poortje en Beneden Dender 
een perkeniershuis van afwijkend type.

Het voornaamste fort is het fort Hollandia, 
in 1621 gebouwd en vierkant opgetrokken van 
koraalsteen met vier hoekbastions, waarvan een 
met ronden spietoren. Een 17de eeuwsch fortje 
op den bergrug boven de trap van Celamo, van 
klei en steen, mot gemetselden koker met poortje 
als ingang, is waarschijnlijk de redoute Celamrae, 
vermeld in 1624 en vernieuwd in 1664. Het fort

I

J

i

i
i
!

.4
ia
4Concordia ligt op eene hoogte aan zee op het 

perk Wayer en is eveneens vierkant met drie 
hoekbastions, deels met steenen gewelven, een 
rond spietorentje en een eenvoudig poortje.

Op Posengain vindt men geen oudo 
huizen of graven. Het kerkzilver is in 1911 naar 
Banda Neira overgebracht.

Pooloe Ai vertoont nog enkele oudo per- 
keniershuizen als op Lontor, meest met versierdo 
poortjes uit het midden of de 2de helft der I8do 
eeuw. Welvaren heeft cono versierdo poort mot 
opschrift betreffende de stichting door P. van den 
Broeke (1754), een kleiner poortje en cono ver
sierde bordestrap; Weltevreden een eenvoudig 
poortje, evenals Matalengo. Op eeno oudo be
graafplaats op het eiland liggen drie zerken van 
do familie Van den Broeke, 1656(?), 1677 en 1754.

Het belangrijkste op het eiland is hot fort 
Pevenge, gebouwd in 1616, deels ingestort in 
1687 en verbeterd in 1730, een vijfhoek met 5 
bastions, een toegang met tongewelf en een poort 
met versierd front aan de buitenzijde. Een kruit
kamer onder een der bastions is met een tonge
welf overdekt; overigens zijn slechts do funda
menten van een
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Igroot gebouw in het fort aan
wezig. In hot fort ligt een ijzeren kanon mot hot 
monogram van de Kamer Amsterdam der V. O. C. 

N o o s a 1 a o e t. To Lcinitoo vindt
•:fi

men op
een kleine landtong het blokhuis Beverwijk, op
getrokken van koraalsteen, keien en leem, en 2 
verdiepingen hoog met 2 M. dikko muren 
den voet.
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fortplein zijn modern, behalve het commandants- 
huis en oon eenvoudig huisje op hot zee werk.

In do stad zijn door do vele aardbevingen allo 
oude huizen verdwenen, behalve het huis C. 70, 
hetwelk ccne deur met bovenlicht bevat, geplaatst 
tusschcn 2 kruiskozijnen aan elke zijde. Het ovcr- 
stolcend dak rust op G kolommen, die op con laag 
muurtje «taan.

De oude Herv. kerk is in 1840 door eeno aard
beving vernield. De tegenwoordigo werd in 1841 
gebouwd in den vorm van een uitgerekt zeskant 
met steenen onderbouw en houten bovenbouw, 
gesteund door 2 rijen van 2 pilaren.

De kerk bevat 2 zerken met wapens, 1714 en 
1727, en op het kerkhof staat eene eenvoudige 
tombe, 1679 en 1G9G. Buiten het kerkhof vindt 
men nog 2 grafnaalden uit het begin der 19de 
eeuw. Hot inwendige van de kerk wprdt verleven
digd door vier grafhorden uit de oude kerk, uit 
1727, 1773, 1784 en 1800. De kerk bezit ge
graveerde bekers, 1G52 en 2 uit de 18de eeuw, 
een doopbekken met medaillon uit 1652 en 2 
hierbij behoorende borden, alles gemaakt te 
Batavia, 2 onversierde borden met 2 schotels 
en een messingen doopbekkenhouder op' een 
drievoet, 2de helft 18de eeuw.

Van do kleinere fortjes vindt men nog de
forten Telpcp..of Holland ia en Kajoemérah. '
Teloco ligt op eeno rotspunt in zee,’ een halve 
mijl ten Noorden van het kasteel Oranje. Het 
werd door de Portugeezen gebouwd en wordt 
reeds in 1606 vermeld. In 1696 werd het aan 
den koning van Ternato afgestaan. Het is een 
bolwerk met steenen ommuring en 2 bastions:
In den doorgang onder het fort is een steen inge
metseld met hetzelfde gecompliceerde wapen 
als in het fort Barneveld op Batjan. Het ge- 
heelo fortje is thans eeno ruïne.

Ook bij Kajoemérah is do toestand weinig 
beter. Het geheelc fortplein is door planten
groei overdekt. Het fort bestaat uit eene onregel
matige vierkante ommuring met 4 puntige 
hoekbastions; do slotgracht is nog deels aan
wezig. Balkgaten geven de plaats aan der ver
dwenen fortgebouwen. Buiten het fort ligt 
cone oude Hollandsche graftombe met verweerd 
opschrift. De bouw van het fort wijst op het 
begin der 18de eeuw. Do toegang geschiedt door 
een poortgleuf met pilasters en was waarschijn
lijk vroeger met con eenvoudig poortje ver
sierd.

Hoen. To Nailaka moeten nog 
fragmenten over zijn van een in 1616 door do 
Engolschen gobouwd fort.

III. Batjangroep ttjssciien Boeroe , EN 
, H almahéra. . Te Sanana op SoolooBësi 

vindt men het fort Altin’g, waarvan do viorkanto 
ommuring met 2 hoekbastions elk met een spio- 
toren nog aanwezig is. Aan de poort is een 
oude slotplaat. Do ommuring en de platvormen 
der bastions zijn van het slotplein af bereikbaar 
door twee steenen trappen. In de bastions is eeno 
kruitkamer en een cachot mot steenen tongewelf. 
Het plein is nog geheel door gebouwen omgeven, 
waaronder de commandantswoning met galerij 
2do helft 17de eeuw. De kruiskozijnen zijn voor 
de onderste helft met luikjes on voor do boven
helft met rotan vlechtwerk gesloten. Tot 1910 
woonde hier een vertegenwoordiger van den 
sultan, van wien waarschijnlijk nog een oude 
statiezetel op 6 bokspooten afkomstig is. In de 
bijgebouwen vindt men eenigo oudo ijzeren 
kogels en een voorlaadkanon. De buitenpoort 
bevat een steen met inlandsch opschrift.

Bij Lodji moeten in zee nog de fundamenten 
gevonden worden van een groot steonen gebouw 
en in het dorp.de overblijfselen van een bènl'èng.

Op het eiland Bat jan is volgens contract 
van 1609 een fort Barneveld gebouwd, dat vol
gens den stichtingssteen in 1613 gereed was. Het 
is eene vierkante ommuring met borstwering, 
4 hoekbastions en een poortgebouw. De oudo 
gracht is nog gedeeltelijk aanwezig. Het fort ver
ving een ouder Portugeesch fort, dat in 1609 door 
Hoen was veroverd. In het poortgebouw zijn 
eenigo steenen aangebracht, waarvan een met 
een gecompliceerd wapen, een met het wapen 
van Prins Maurits en een met een Hollandschen 
leeuw, met een schip in den rechter benedenhoek. 
Een steen met Latijnsch opschrift en het jaartal 
16J3 was in 1886 nog deels te ontcijferen.

Van het fort Mauritius op Makian en de aldaar 
gebouwde loges en versterkingen zijn geen res
tanten bekend,

Belangrijkcr is het kasteel Oranje te Tc rn a- 
1 c. Dit werd door C. Matelicf de Jonge in 1607 
gebouwd als fort Maleyo, als tegenwicht van het 
.Spaansche fort Gamma Lamma. Het werd in 
1609 herdoopt tot kasteel Oranje en in 1636 mot 
een zeehol werk versterkt. Het ligt aan zee buiten 
*le stad en wordt gevormd door eeno zware vier
kante ommuring met vier hoekbastions, waar
van een tot een zeebolwcrk is uitgebouwd. Het 
is volgons verschillende opgaven 195 bij 113 of 
203 bij 135 M. groot. De ommuring bestaat in 
een dubbelen muur met opgcvulden kern; onder 
den rondgang zijn gewelfde vertrekken uitge
span rd. De naar het land toegekeerde kant dor 
ommuring is geslecht. Toegang tot het fortplein 
wordt gegeven door een klein poortje aan do van 
de stad afgewende zijde en door eeno versierde 
poort aan do zeezijde naast het zeebolwcrk. 
Volgens een steen is do poort 1756 herbouwd. 
In don poort doorgang is een gardelokaal en in do 
binnenmuren zijn eenigo steenen ingemetseld, 
waaronder een met het monogram der V. 0. C., 
een uit 1658, een Latijnsch vers betreffende do 
apotheek en een met con Hollandschen leeuw 
met schip. Op het zee werk staat een klokstand 
mot een in 1603 gegoten bel mot Latijnsch op
schrift, blijkens do toewijding aan de H. Maagd, 
van Spaanscho origine. De gebouwen op het
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Van het fort Kota Djandji op den weg naar 
Castello is nog slechts een steenhoop over, waarin 
<Jriö hoekpunten to onderscheiden zijn.

In liet sultanspalcis zijn eenigo gouden en 
zilveren voorwerpen, deels geschenken uit den 
tijd der V.O.C.

Op het eiland Tidore zijn waarschijnlijk 
*geeir restes meet aan te wijzen van de oude’ 
fortjes, daarentegen moet in do Sahoevlakto opv 
H a 1 m a h ó r a, nog eeno baksteonen zuil aan
wezig zijn met hot monogram der V.O.C. en 
het jaartal 16... Blijkbaar is dit een bewijs van 
inbezitneming van het land, gelijk er o.a. in 
Zuid-Afrika voorkomen. Het jaartal zoude dan 
óf 1611 óf 1653 moeten zijn.

IV. groep celebes. De vestigingen op Celo- 
bos beperkten zich in don Compagnie’s t ijd tot * ; 
onkclo havonplaatson on do omgeving vatr"‘

oud-hollandsche her- • • - ■
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Ü Pand jan g of do Vijfhoek, hot welk in I6G9—16/ / 
door de Hollanders werd verbeterd, met eeno 
waterpoort en cene landpoort voorzien en in 
1679 versterkt met het thans verdwenen rave
lijn. Het vertoont eon onregelmatig vierkant 
met breed front aan zee, mot 2 orillons aan do 
zeezijde on 2 bastions aan do landzijde. Het 
kasteel is nog grootendocls door eeno gracht 
omringd on beslaat eene oppervlakte van 1471/* 
bij 125 M. Do toegang geschiedt door een S-vor- 
inigen gang aan do landzijde, waarvoor de reeds 
verdwenen redoute lag, en een toegang met voor
bouw en 3 poorten aan de zeezijde, waarvan de 
middelste nog de oude met nagels beslagen 
deuren heeft behouden. Bij den kleinen toegang 
is aan de pleinzijde een steen met het wapen van 
Rotterdam enz. In 1909 is de muur achter do 
kazerne afgebroken en is de muur aan de land
zijde verlaagd. Nieuwe verminkingsplannen in 
1911 zijn gelukkig nog intijds gekeerd.

In het midden van het plein staat do kerk met 
spilsboogramen en met een lagen onderbouw, 
die tot magazijn diende. Do massieve toren, 
die door een brandgang van do kerk gescheiden 
is, rust op een open onderbouw met bogen en 
kruisgewelf. Waarschijnlijk dateeren kerk en 
toren nog uit den Portugeeschen tijd. Tegen
over de kerk, welke thans als kleedingmagazijn 
dienst doet, staat het gouverneurshuis met klei
nere gebouwen en hiertegenover het t roepen - 
logies. Deze gebouwen, welke twee verdiepingen 
hoog zijn, met schuin oploopende daken en top
gevels, dateeren uit 1686. Later zijn hieraan 
tegevoegd een magazijn in 1720, een arsenaal 
in 1770, een logies voor onderofficieren in 1791, 
bergplaatsen in 1809 en 1820 en eenige kleinero 
gebouwen uit den latercn tijd. Het geheel vormt, 
trots de latere bijvoegingen en verminkingen, 
nog een hoogst merkwaardig geheel en wel het 
belangrijkste complex in Indië sinds het sloopen 
van het kasteel te Batavia.

De post Vredenburg aan het Koningsplein is 
in 1702 gebouwd. Het is een blokhuis met zwaren 
onderbouw en slechts door oen houten buiten
trap toegankelijke verdieping met weergang met 
steenen borstwering. Het vierkant spits toeloo- 
ponde dak steekt over don weergang uit en rust 
op pijlers op de borstwering.

De moderne Herv. kerk (1885) bevat 15 
ruitvormige wapenschilden, 1677—1777, een 
koperen doopbekkenhouder op drievoet, midden 
18de eeuw. 2 gegraveerde bekers, c. 1700, een 
Lod. XV vaas, 2 schotels uit Batavia, 4 borden, 
waarvan 2 met gegoten rand, medo te Batavia 
vervaardigd en een prachtig gedreven doop- 
schotel, Hollandsch werk uit de 2do helft der 17de 
eeuw. Het kerkelijk archief is belangrijken hierin 
vindt men ook 2 zegelstempels, een van Macasscr 
uit 1784 en een (uit Am kon ?) uit de 18de 
Het goed onderhouden kerkhof bezat enkele 
oude tombes zonder opschrift en een monument 
voor do vrouw van gouverneur Roelof Blok, 
overl. 1758, waarbij een grafsteen met wapen 
van den gouverneur P. G. van der Voort (overl. 
1780).

De oudo stad is volgens een roosterplan ge
bouwd en bevat nog enkele oudo huizen, meest 
volgons het Java-lypi met voorgalerij met 
kolommen (vgl. hei Scheepsagentuur aan do 
Wille mikado). Het dak steekt over do straat 
uit on is over dien uitsprong van onderen hori-

1a. M e n a d o. In 1655 werd een houten 
fort de Nederlandscho Standvastigheid ge
bouwd, hetwelk in 1673 onder Francx in steen 
is vernieuwd en toen den naam verkreeg Nieuw 
Amsterdam. Het is waarschijnlijk in 1703 ver
groot. Het fort ligt buiten do stad aan zee en 
is gebouwd als eeno vierkante ommuring met 
borstwering en dubbele opgevuldo muren. Van 
de vier hoekbastions zijn do twee aan de zeezijde 
rond en met verhoogd emplacement en dio aan 
do landzijde vierkant. Het fortplcin is tusschon 
do muren 85.75 breed en 45 M. diep. Bij het 
slechten van een do land bastions werd een oudo 
kruitkamer met gangen ontdekt. Do muur aan 
de landzijde is 190S—1910 afgebroken, nadat 
reeds c. 1900 met do ontmanteling begonnen 
was. Van de oudo poort aan de landzijde staat 
nog slechts het poorthuis met den naam en het 
jaartal 1703. Do gebouwen in het fort zijn alle 
modern.

In hot magazijn tegenover het fort lagen in 
1911 26 bronzen lila’s afkomstig van Pose en 
op het resident'serf ligt een fraai bewerkt oud 
Hollandsch kanon, in 1621 door Willem Wcge- 
wacrt in den Haag gegoten. Dit stuk geschut is 
te Limboto gevonden en daarna naar Menado 
overgebracht.

Do moderne Herv. kerk is als gebouw onbe
langrijk. Zij bevat 7 koperen kronen, model 2de 
helft 18de eeuw en c. 1S40 in Holland gekocht, 
en een zeer mooi gedreven avondmaalschotel, in 
1820 door het kerkbestuur te Batavia aan dat to 
Menado afgestaan. Dit belangrijk kunstwerk is 
waarschijnlijk in do tweede helft der 17de eeuw 
in Holland gedreven.

In de Minahasa vindt men nog enkele Holland- 
sche oudheden in de dorpskerkjes te Tomohon, 
Toudano en Rëmboken. Het zijn kaarsenkroon
tjes van het model uit de 18de eeuw, die waar
schijnlijk na de oprichting der kerkjes in of na 
1820 uit Holland zijn overgebracht.

b. Araoerang. Het fort is gebouwd 
in den vorm van eene halve maan, met een late- 
ron, thans half ingevallen rcchthoekigen aan- 
bouw. In de ommuring zijn de fundamenten van 
een groot gebouw. Er liggen vier oude kanonnen, 
waarvan een met het monogram der kamer 
Amsterdam en een met dat der kamer Zeeland. 
In de kerk zijn 10 koperen wandlusters, stijl 
18de eeuw.

c. Te Donggala. liggen in het museum 
twee sierkanonnen van de kamer Zeeland, waar
schijnlijk afkomstig van Tolitoli of van Parigi.

d. Te Kwandang staat van het in 1766 
. gebouwde fort Lcyden' nog de vierkante ommu

ring met een rond hoekbastion aan de zeezijde. 
De N.W. muur is ingestort.

Te B w o o 1 ligt een vervallen fort.
f. Dat te Gorontalo is in 1911 geslecht. 

Het was een vierkant met ronde hoekbastions 
en volgens Van Kol slechts met aarden wallen 
omringd. Het is waarschijnlijk in 1852 gebouwd 
ter vervanging van een fort uit 1756. Bij hot 
fort vindt men enkele oude graven zonder op
schrift. Aan den weg naar Panipi liggen do ruines 
van twee kleine bergfortjes.
^g. Het belangrijkste is het kasteel Rotter

dam te Makasser, hetwelk nog vrij goed is 
bewaard en waar ook nog de oude gebouwen op 
het slotplein behouden bleven. Het ligt 
op de plaats
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zontaai afgcschotcn. Verschillcndo huizon zijn 
tweo on drio vordiopingon hoog. Eon huis aan do 
Tcmpelstraat vertoont nog ccn luifel. Uit do 
eerste helft der 19do eeuw datceron do strafge
vangenis aan hot Koningsplein, mot goblokto 
pilasters, hot Lands pakhuis aan do Midden
straat en een groep pakhuizen aan de Willicl- 
minakado. Allo huizen zijn wit goploisterd.

In hot Museum aan het Koningsploin vindt 
naast belangrijke inlandsche oudheden,

daar nog aanwezig mocht zijn, zal dus waaj- 
schijnlijk van Engclschon oorsprong zijn. Aan 
de Noordkust was do Hollandscho invloed
gering. Tc Palombang, dat in 1778 leenroerig 
werd, was een fortjo, doch monumenten, dioaan 
do oude Hollanders herinneren, schijnen niet 
bewaard to zijn.

Te Padang vindt men de rulno van het oude 
fort met vierkante omwalling met vier hockbas- 
tions. In het Chincczcnkwartier, het oudste 
stadsgedeelte, staat nog ccn huis (Hong tek 
ting) met geprofileerde balken en kinderbalkjes, 
achtergalerij op zuiltjes en een zonnewijzer, 
c. 1840,
begraafplaats met enkele tombes. Een zerk van 
den opperkoopman E. Buyk, overl. 1730, ligt 
in eene Chineescho wasscherij bij Pasar Barong.

Op de eilanden bij Sumatra zijn geen sporen 
van de oude nederzettingen bekend. Alleen zijn 
op Pontjan ICëtjil in de golf van Tapanoeli nog 
ruïnes van het in 1755 door de Engelschen gc- 
bouwdo fort aanwezig en graven van de bezet
ting.

men,
tweo kleino bronzen voorladers, waarvan een 
met het monogram der kamer Rotterdam en 
een met dat van de kamer Enkhuizen. Dit laatsto

in Kampocng Nias ligt eene oudostuk is in 17G4 gegoten door I. Borchart to Enk
huizen. Verder nog een Delftsch servios met een 
bergachtig landschap met koeien.

Op het landgoed Losari, ten Oosten van do 
stad, staat een gedenknaald voor A. Siso (1777 
—1832) en de ruïne van een monument voor 
C. van Sypcsteyn, echtgenooto van gouverneur 
Beernink, overl. 1701. Het ingangshek heeft 
versierde posten.

Tot do rijkssieraden van Bon é behoorden 
een licht.blauwe zijden vlag van Speelman, een 
gouden ketting met 2 medailles vereerd aan 
Aroc Palakka in 1666 en 5 padangs, waarvan 
een met het monogram der V. O.C. en het jaartal 
1746.

V. groep borneo. Oude vestigingen op Bor- 
neo vond men to Soekadana, waar in 1606 
eene logo werd opgericht, te Landalc sinds 1608, 
to Martapoera reeds vóór 1638, to Pontianak, 
alwaar in 1779 eene logo en een fort vermeld 
worden, en te Bandjermasin, alwaar het fort 
Tatas lag. Ten slotto wordt nog een fort Puntiano 
aan de Oostkust vermeld. Volgens in 1910 en 
1911 verstrekto inlichtingen zijn van deze oudo 
nederzettingen geen monumenten meer in wezen.

VI. GROEP KLEINERE EILANDEN EN BUITEN
POSTEN. Van do verschillende fortjes en ves
tigingen op de verspreide buitenposten is woi- 
7;ig meer uit den Compagnicstijd bewaard ge
bleven. Volgons verkregen inlichtingen is op 
Boei on nog eene groote bèntèng aanwezig, 
welke thans als vorstenpalcis dienst doet en 
bevindt zich daarin eene goede waponcollectie. 
De bouw van ccn fort aldaar werd in 1613 toe
gestaan; waarschijnlijk dateert het fort van na 
do herovering in 1667.

'I'-- Bima op S o c m b a w a bovindt zich een 
zerk voor C. iSchulerus, overl. 1673 en to Koe
ling o]) Ti mor zijn nog de fundamenten 
aanwezig van het fort Concordia en waarschijn
lijk nog enkele grafzerken; te AtapoepocopTimor 
dient eene oudo bèntèng tot woning voor den 
controleur en te Laranloeka op El o ros was, 
althans in 1906, nog eon deel van eene oudo 
Portugeesche kerk aanwezig, aan S. Domingo 
gewijd. Men vond er een groot steenon doop
vont, twee Portugeesche klokken on eenigo 
oudo kerkschatten.

VII. groep sumatra. Do vestigingen aan 
de Westkust waren aan zooveel wisselingen on
derhevig, dat hiervan volgens officieelo medc- 
deolingon geen monumenten meer aanwozig 
zijn, bohalvo in Padang, waar do Compagnie 
in 1660 eene residentie vestigde, die in 1667 
tot hoofdkantoor van do Westkust word ver
heven. Benkoelcn werd in 1686 in vollen vre
de door do Engelschen geroofd en word eerst 
in 1825 aan Nederland teruggegeven. Wat al

en

VIII. groep java. a. Batavia en o m- 
Aan het bekendo kasteel van Ba-g e v i n g.

tavia herinnert nog slechts do door Van Im- 
hoff gestichte poort aan den Heerenweg. Oor
spronkelijk was aan do poort eene open galerij 
verbonden.

Het stadhuis is gebouwd 1707—1710 en 
vertoont een massieven bouw van 2 verdiepingen 
met kruiskozijnen en opgaand dak en achtkanten 
koepel, waarin eeno klok, in 1742 gegoten door 
J. B. Lempke. Do weinig versierde gevel wordt 
gebroken door een voorbouw in het midden, 
welke gelijkvloers open is en op de verdieping mot 
vlakke pilasters in do penanten is versierd. De 
voorbouw wordt bekroond door een driehoekig 
fronton met Justitiabecld. Terzijde van den 
hoofdbouw sluiten do cachotten aan. Inwendig 
is het gebouw eenvoudig gehouden. Het trapgat 
is met eene balustrade voorzien. Men vindt in 
het gebouw een oude kast met familiewapens, 
een drieluik, Salomo’s eerste gerecht, met twee 
vleugelstukken door J. J. de Nijs, c. 1660, en 
een uurwerk, vervaardigd door A. T. Clerken- 
well to Londen in 1788.

Van de oude kerken is nog slechts de Portu- 
gcesche Buitenkerk behouden. Deze is een bak- 
steenon gebouw met langwerpig vierkant grond
vlak en inwendig in drie hallen verdeeld, waar
van do houten tongewelven op 2 maal 3 zware, 
oorspronkelijk houten kolommen rusten.

De ingang is met ccn eenvoudig poortje ver
sierd. De kerk bezit een achtkanten preekstoel 
door H. Bruyn, 1695, met koperen lezenaar en 
een bijbel met zilveren beslag, uit 1714, tweo 
houten appliques met koperen kaarsenstan
daards, een gouverneursbank met kolommen en 
paneelwerk uit 1695, waarin een zilveren plaatjo 
bevestigd is, waaroj) hot geschenk van den in- 
landschen sergeant N. Collo vereeuwigd staat, 
en enkclo convoudigo banken met paneelwerk, 
een orgelgalerij met gesneden kast uit 1693 en 
een orgel uit 1860, vervaardigd door E. E. 
Rijckmans. Verder vallen to vermelden een 
houten bord mot opschrift betreffende do sticht 
ting en inwijding dor kerk, vior koperen kronen 
met wapenschildjes, 3 grooto rouwborden van 
den Gouvernour I. Rcynst, f 1775, C. E. Marei, 
gehuwd mot A. H. Wicse, 1 1805, en J. L.
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van do laatsto stadhou-zecgezichten, portretten 
dors, van Van der Oapollon en do Koek door C. 
Kruscman, Van Imkoff door P. van Dijk, 1742, 
enz., lord Minto door G. Chinncry. Do vroeger 
hier aanwezige serie portretten van Gouver
neurs is naar het Paleis te Rijswijk overge
bracht. Do oudere poïtrettö'n zijn vrij" onbelang
rijke copieën of naar gravures vervaardigd. Do 
serie is in hot begin der 20slo eeuw vrij slecht 
gerestaureerd. Do aldaar aanwezige serio van 
kleine portretten is geheel zonder kunstwaarde.

Het paleis te Rijswijk, oorspronkelijk land
huis van Hope, eind 18de eeuw, werd door Daen- 
dels begin 19do tot paleis ingericht. In het mid
den der 19do eeuw werd het vergroot met een 
aanbouw mot receptiezaal aan liet Koningsplein. 
Het oudste gedeelte staat op een hoog plint, 
waarboven de twee verdiepingen zijn opgetrok
ken, die door een triglyphenfries zijn gescheiden. 
Tusschen elk der ramen en deuren der beneden-

Cotshuisen, geh. met P. Walbeeck, t 1805, en 
6 ruitvormige rouw.bordön 1719—1762. Tot het 
gewone meubilair belmoren 4 stoelen met snij
werk en een tafeltje mot bokspooten. Op het 
ommuurde kerkhof liggen 6 zerken met wapens 
uit 1701—1728 en zonder jaartal, waaronder de 
zerk van Gouverneur H. Zwaardccroon, overl. 
1728.

De zerken van de begraafplaats bij do koepel
kerk zijn overgebracht naar do begraafplaats 
Tanah Abang. Men vindt aldaar 66 bewerkte 
zerken met wapens uit de jaren 
eenige uit den tijd na 1S15. De ingang van dit 
kerkhof bevat, een opschrift uit 1844.

Do Willemskerk te Weltevreden, uit 1839, is 
gevoIgd naaY ~3ë~ oude "koepelkerk. Do preek
stoel uit die kerk uit 1673 is later hierheen over
gebracht.

Do kerk bezit borden met namen der predi
kanten der Portugeesche gemeente, 1633—1787, 
van de Ncderduitscko gemeente, 1619—1810, 
en van de Lutherschen, 1746—1854, mot een
voudig snijwerk 3do kwart der 18de eeuw, een 
folio bijbel gedrukt bij Paulus Aertsz. van Ra ve
ste yn te Leiden, jn 1637, met koperen hoeken en 
klampen, een dito bijbel, in 1748 gedrukt bij 
N. Goetzee te Gorinchom,.enkele oude stoelen, 
lste helft 18do~eeuw, on 3 kleine stoelt jes van 
ebbenhout, een ijzeren geldkist c. 1700. Hot 
zilverwerk bestaat, behalve eenig modern werk, 
uit een gouden doopschotel met geslagen Lod. 
XV rand (keur: Batavia), legaat van den 
Gouv.-Generaal Mr. D. van Cloon, overl. 1732; 
een zilveren doopschotel met gedreven medaillon 
met wapen van A. Adriaensz., 1695; een zilveren 
standaard voor het doopbekken, op drievoet, 
1733; 4 bekers, gegraveerd, zeer goed werk uit 
Batavia, geschenk van den Gouv.-Generaal 
J. Camphuys, overl. 1695; 4 zilveren brood- 
schalen als voren; 2 Lod. XVT zilveren wijnkan
nen, Amsterdamsche keur, en 2 laat Empire, 
2 offerbussen en 4 christoffel kandelaars. Van 
de kerk te Toegoe worden bewaard een ronde 
schotel met eierrand, 1743, een achtkant ge
schulpte schotel, 2 gladde zilveren bekers, 
1745, en eenig eenvoudig werk. Van de Luther- 
sche kerk zijn afkomstig 2 zilveren achtkant 
geschulpte schotels, 1747 Balaviaansche keur,
2 schalen met gegoten lofwerk, 1778, een gego
ten zilveren bel, einde 18de eeuw Amsterdam
sche keur, een vierkante zilveren offerbus en 
2 eenvoudige koperen bussen, een zilveren en 
een verguld zilveren kelkje.

In de Katholieko kerk wordt een wijkruis 
-. bewaard van MgfrLu^kén uit den tijd van paus 

< CJemens VII. De kerk Is modern.
Het voormaligepajeisaan }ict Waterlooplein, 

thans voor bureau ingericht, is in T8CF9' doórv 
Daendels gesticht en in 1828 onder Dubois vol
tooid. Het is een groot gebouw van 2 verdiepin
gen op een geblokte onderverdieping, hot mid
denstuk met gegleufde kolommen en do vleugels 
met gegleufde pilasters in do penanten. Het 
middengebouw wordt door poorten van do vleu
gels gescheiden. De kroonlijst is met triglyphen 
versierd en wordt door eene borstwering afge
dekt. Inwendig is het paleis zeer eenvoudig. 
Men vindt er enkele oude meubels, eene staande 
klok van P. Maulet (2o helft 18de eeuw), een 
tinnen inktkoker met het monogram der V.O.C. 
en enkele schilderijen, met name verscheidene

;

;I*

1647—1809 on

verdieping zijn kolommen geplaatst met dubbele 
kolommen op de hoeken. Middenbouw en vleu
gels zijn door doorritten gescheiden. De boven
bouw springt bij de zijvleugels terug en is door 
een rechte kroonlijst afgedekt. Het geheel is 
wit gepleisterd.

Voor de particuliere gebouwen te Batavia 
valt in do benedenstad te wijzen op e/ikele nog 
gespaarde groote koopmanshuizen aan do Kali 
Bësar, 1730 en 1743, uitvoerig door H. D. H. 
Bosboom beschreven (Oude woningen in do 
stad Batavia en Tjjdsc.hr,. XL (1898) bl. 542). 
Het zijn geheel Europeesclie huizen, die uit
munten door paneelwerk en geprofileerde deuren, 
mooie gesneden trapleuningen en bovenlichten 
boven do deuren. Een der huizen heeft nog 
kruiskozijnen on muurbinten met zware kinder- 
balkjes. Het in 1911 door do Standard Oil Cy 
bewoonde huis heeft eene trap met gedraaido 
spijlen en hoekstijlen met vazen, bovenlicht, 
paneelwerk en wanden met Deftsche tegels.

De kleinere huizen vindt men nog in de Buiten 
Nieuwpoortstraat, met groot verbonden deur
en raamkozijn, lange vooruitstekende daken en 
boven de grond verdieping een op stijlen steunend 
afdakje aan den gevel ter bescherming tegen do 
fello zonnehitte. De stadsapotheek aldaar, met 
achterhof en bijgebouwen, heeft eene achter
galerij, welke rust op kolommen op vierkante 
sokkels. Do deuren zijn met paneelwerk ver
sierd en de gesneden trapleuning is met balustrcs 
verrijkt.

Eenvoudige huisjes met verbonden winkel
raam en deurkozijn vindt men in de Tij gerst raat 
en de Buitenheerenstraat. De luiken van liet 
winkelraam zijn zoodanig gemaakt, flat liet 
bovenstuk naar boven opslaat en liet onder
stuk naar beneden en aldus tevens als uitstalkast 
kan dienst doen. Het dak steekt buiten den gevel 
uit en dikwijls is ook boven de grond verdieping 
een afdakje aangebracht. Op de verdieping zijn 
de vensters met luikjes gesloten of met tralies; 
enkele malen nog met rotan vlechtwerk. Aan 
de luikjes vindt men- soms nog mooio oude 
hengen. In de nu door de Oosterlingen bewoonde 
wijken vindt men nog verschillende voorbeelden 
van de oude bouwwijze. Een merkwaardig 
smal huisje van twee verdiepingen met steil 
oploopend over den gevel uitstekend dak vindt 
men aan de Stads buitengracht.

Do meeste groote hoerenhuizen zijn verdwe-
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do overbrenging van do woonstad naar op Pooloo Kèlor is nog do ruïno 
een rond fort met spoor van een vcrdedigings- 
gracht. Bij liet dorpje vindt men een oude put.
Op E d a m is nog de ruïno aanwezig van het 
door J. Camphuys gebouwdo landhuis. Een 
daarbij in het houtgewas verscholen steenhoop 
is waarschijnlijk do ruïno van een verdwenen 
grafmonument. Aan het strand vindt men drio 
gemetseldo putten, waarschijnlijk oudo water
reservoirs.

De oudo fortjes om Batavia zijn geslecht en 
van rijke lusthuizen uit het cindo der 17de en 
do eerste helft der 18do eeuw is weinig belang
rijks bewaard. Men vindt nog do oude landhuizen 
Matraman Tandjong Oost, afdecling Meester 
Cornelis, Pëkajoeran Pondokgëdé, beide afdee- 
ling Bëkasi en Tjcrfgkareng afdecling Tangë- 
rang, waarbij eene oude poort. Dicht bij do 
stad, aan den Molenvliet, bleef het thans door 
Mijnwezen betrokken buitenverblijf behouden, 
een groot dubbel huis van twee verdiepingen 
met overstekend dak, stoep en versierde dcur- 
omlijsting. De gepleisterde gevel wordt slechts 
gebroken door eenvoudige paneelwerkversiering 
in do penanten en door de omlijstingen der 
vensters. Het landgoed Tjampéa van Van Riems
dijk heeft nog eene oude beL^* ■

b. W e s t-J a v a. Van de belangrijke stad 
Bantam zijn nog slechts enkele Oud-Hollandscho 
monumenten behouden. Het fort Speelwijk,/ '/ -
werd in 1686 gebouwd, het is eene vierkant o *5't'
ommuring met vier hockbastions van verschil
lenden vorm en tweo spietorens. Het verkeerd© *' 
in 1911 in zeer verwaarloosden toestand en is ' 
in 1912 door den dienst der Burgerlijko Open- £ 
bare Werken gerestaureerd, waarbij eenigo 
fundamenten van de binnen het fort geplaatste 
gebouwen zijn blootgelegd (Zie verslag B. O. W.
1912). Bij het fort, over de rivier, lagen 4 ijzeren 
voorlaadkanonnon, waarvan een met het mono- \ 
gram der kamer Zeeland. Buiten het fort ligt 
hot Hollandsch kerkhof met ruim 40 verwaar
loosde graven, meest halfcylindervormigo tom
bes en twee baksteenen gepleisterde grafmonu
menten, waarvan een van een officier en een van 
den commandant H. P. Eaure, overl. 1763. Het 
zware onderstuk is tusschen geblokte pilasters 
gevat, waartusschon in het pleister een comman- 
dostaf en een uitvoerig opschrift, en wordt 
half cylindrisch af gedekt, waarin zijn wapen met 
4 kwartieren. Do graven zijn in 1912 gerestau
reerd. Bij hot fort een steenen boogbrug (Djam- 
batan Rantó) en eene dergelijko brug uit 1700 
bij het vroegero fort Diamant (Djambatan 
Karen g).

Van het door den overlooper Henric Lucas- 
zoon Cardeel van Steenwijk in 1710 gebouwdo 
Koningshof is nog doTuïno van eene schatkamer 
en een meditatiekamertjo bowaard. Bij de moskco 
is een vrouwenvertrek, waarschijnlijk door Car- " 
deel gebouwd, in den vorm van een Hollandsch 
landhuis van 2 verdiepingen mot overstekend dak 
on schuiframen. Do aan hem toogeschroven ge- 
bedtoren vertoont Indische en Europeescho’in
vloeden.

Een door do inlanders vereerd kanon, 33 o.M. 
brons, ligt in hot vrije veld. Het is versierd mot 
cartouches met Indisch opschrift.

In don tuin van don resident te Sórang ligt 
een zerk van A. v. d Spar, overl. 1774. Bij 
Bando eng ligt bij paal 6 in desa Tjiteureup in

non na
Woltovrcdcn in 1808. Eon goed bo waard typo 
lovort het Kledingmagazijn aan do Binnen 
Nieuwpoortstraat, een dubbel hoerenhuis met 
vlakken geplcisterdcn govel met overstekend 
dak, waarvan hot overstek van onderen hori
zontaal is afgeschoten on van onderen met 
paneelwerk versierd. Het midden van den gevel 
wordt verrijkt door een gesneden deuromlijs- 
ting, dio als travee rond hot middelste venster 
der verdieping is doorgevoerd. Do penanten 
onder do vensters der verdieping zijn met snij
werk versierd. Allo huizen zijn wit gopleisterd.

De groote huizen aan hot Koningsplein te 
Weltevreden, mot breedo ingebouwdo voor
galerij op kolommen, gaan terug tot do eersto 
helft der 19do eeuw. Zij zijn gevolgd naar de 
inlandscho pandap&’s, gewoonlijk slechts eeno 
verdieping hoog on van alle zijden door do erven

van

omgeven.
Voor Batavia valt ten slotte nog te wijzen op 

het opschrift ter herinnering aan den verrader 
P. Erbcrfclt (zie aldaar) bij de Portugeescho 
Buitenkerk, een houten leeuw met het wapen 
van Batavia in het Hertogspark en een sluisje 
met schot aan den Molenvliet.

Het deftige huis uit den tijd der Compagnie 
is op uitnemende wijze vertegenwoordigd door de 
Compagnieskamer in het museum van het 
Bataafsch Genootschap. Met vindt daarin de 
rijkgesneden luiken uit hot huis van G. W. 
baron van Imhoiï (c. 1730), het deftige meubi
lair van ebbenhout en tal van gebruiksvoor
werpen uit het dagclijksch leven. De bekende 
collectie van het museum bevat o.a. eenige 
zegelstempels uit Batavia, Ambon, Sémarang, 
Ceylon en Japan, zilveren tafels met vredes
verdragen, eerepenningen, gcvclfragmenten en 
zerken. Het hier bewaarde fragment van de 
zerk van J. van Riebeek is in eon opwelling van 
ondoordachte goed geef schheid aan het museum te 
Kaapstad afgestaan. Zeer belangrijk is ook de 
collectie teekeningen en afbeeldingen, waaronder 
do collecties J. W. H. Ader, van Leeuwen en 
Boursso Wils.

Speciaal Indisch zijn do pirings of begrafe
nisschotels, zilveren schalen met gegraveerd 
wapen en inschrift, die aan de dragers en afleg
gers ter gedachtenis werden vereerd. Bij do be
grafenis van den onderkoopman J. E. van der 
Schuur in 1734 werden deze volgens testament 
vereerd aan elk der 24 dragers en aan do 2 afleg
gers. Van deze pirings zijn 17 verschillende 
voorbeelden bekend uit de jaren 1659—1799.

De eilanden voor Batavia bevatten nog ver
schillende oudo herinneringen. Op Onrust 
vindt men de fundamenten van oude gebouwen 
(Timmerwerf, kerk en fort Beekhuis uit 1671), 
eeno put en zerken, 1719—1772, benevens ver
schillende stconon of aarden grafhouvels zonder 
opschrift, op K orkhof do fundamenten van 
loodsen enz. en de ruïne van oen oud, rond fort. 
Op P u r m eren d (Poeloe Sakit) is do ruïno 

rond fort nog in beteren toestand. Do 
ingang is op do verdieping on daaronder bevindt 
zich een ovorwolfdo kruitkamer. Do binnongang 
gelijkvloers geeft met 7 door rondbogen afge
sloten oponingen toegang tot de put binnon hot 

. fort. Het eiland is geheel begroeid, zoodat zon
dor schoonmaken van het terrein niet is na to 
gaan, of er nog oude graven aanwezig zijn. Ook

0 i /

-

. ‘t -T_.

van eon

i



OUDHEDEN.214

!To Tëgal, in 1746 aan do V.O.C. afgestaan, 
dient ïiöt oude fort thans als gevangenis. Hot 
is een vierkante steenen ommuring met 4 lioek- 
bastions, waarvan het vierdo kleiner van om- 

De voorpoort is versierd met pilasters

het cassave veld eene Holl. zerk uit 1756.
Het Paleis te Buiten zorg .is in 1744 gebouwd 

on in 1S09 vergroot, doch in 1S34 bij eene aard
beving ingestort. Het is daarna herbouwd. Hot 
bevat eene serie portretten der Gouverneurs 
generaal, waarbij drie (van Alt in g, Sibcrg en 
Wiese) door J. C. Müllcr Kruseman in 1S38 en 
dat van Daendels door Radèn Shléh. De oude por
tretten zijn meest copicën. Eene serie kleine 
portretjes is van geringo waarde.

In den Plantentuin staat een monument in 
koepel vorm voor Öïivia Marianne, echtgenoote 
van Raffles, overl. 1S14.

c. Midden Java. Tc Djokjakarta ver
toont het fort Vrede burg, uit 1760, eene vier
kante ommuring met 3 hoekbastions. Het is 
door eene gracht omgeven en heeft twee tegen
over elkander gelegen versierde poorten. Bij do 
hoofdpoort zijn 2 wachthuizen met voorgalerij 
met op kolommen rustende halfronde bogen. 
Het oude koopmanshuis doet thans dienst als 
hospitaal. Vóór het fort staan twee loodsen, 
waarvan eene een wagenhuis is uit 1799. Het in 
+ 1758 gebouwde waterkasteel bij Djokja is door 
een Boeginees gebouwd en vertoont alleen eeni- 
gen Hollandschcn invloed, daar de bouwmees
ter voor den bouw twee malen Batavia bezocht.

Het fort te Bojolali vertoont hetzelfde type 
als te Djokja; het is in 1831 gedeeltelijk ver
nieuwd. Ook het fort Engelenburg te Klatèn, 
in 1S04—1806 vernieuwd, en het fort Vasten
burg te Solo, uit 1775—1779, komen hiermede 
overeen. In dat te Klatèn staat- eene eenvoudigo 
huizing met voorgalerij en met roosjes versierde 
bovenlichten. Het wordt thans gebruikt voor 
gevangenis en hospitaal. Te Toko Polat vindt 
men nog hekposten met halfronde banken, waar
schijnlijk van een oud landhuis. Het fort to 
Solo heeft eene hoofdpoort met poortgebouw en 
eene achterpoort, twee gardoe-huisjes, eene com- 
mandants-woning en eene overdekte put. Bij 
de hoofdpoort staat een steenen klokstand, 
waarvan de in 1633 gegoten bel met Portugecsch 
opschrift thans aan de poort hangt.

Het fort de Grootmoedigheid te Soerakarta 
is in 1746 gebouwd en in 1772 en in 1788 ver
nieuwd. In deze plaats ligt eene zerk met wapens 
uit 1786.

:vang.
en met een driehoekig fronton en wordt om
sloten door een gebouw met topgevel met voluten 
aan do zijmuren. Bij do kerk liggen tweo zerken 
met wapen uit 1751 en 1763.

Tc Pëkalongan dient het fort uit 1753 thans 
als gevangenis. Aan zeo zijn op eenigen afstand 
van do stad de ruïnes van een oud fort.

Te Semarang is do oude stad gedeeltelijk ver
graven bij den aanleg van de haven en de rest 
is door moderne gebouwen verdrongen. Gespaard 
bleven het huis hoek Hoofd wacht straat met
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. tweo verdiepingen en twee boven elkander ge
plaatste galerijen en een eenvoudig poortje mot 
blokwerk en rondboog, No. 156 met mansarde- 
dak, No. 764 met bovenlicht met gesneden 
roosjes, c. 1S00, en hoek Konijnenstraat met 
dubbel gebogen renaissance rollaag en kleine 
zijvensters. Kleine huisjes zijn nog behouden 
aan de Oude stadhuisstraat en aan de Konijnen
straat 1835 en 1837, do laatste met mansardo 
dak en deur met bovenlicht en spiegellijst, laat 
lSde eeuw; Bloemstraat 289, toont ons daaren
tegen een dubbelhuis met pilasters in de penan
ten en bovenlicht met gesneden roosjes en in 
do Comcdiestraat vindt men nog een huis met 
voorgalerij op kolommen, overstekend dak 
en stoepbank, eind 18de eeuw.

Het voormalige Militair klcedingmagazijn aan 
de Heerenstraat heeft een bovenlicht met ge
sneden roosjes en het Oudemannenhuis aldaar 
een versierd poortje van 1775.

Het belangrijkste oude gebouw is de Gcweer- 
makerij aldaar, een dubbel huis van twee ver
diepingen met overstekend dak, uitspringende 
hoeken, blokpilasters en kruiskozijnen met 
luikjes. Het deurkozijn heeft een gebogen fronton 
en een bovenlicht met gesneden roosjes en ramen 
zijn versierd met gesneden roosjes. In den 
corridor zijn vijf dessus de porie en oen portiek, 
2de helft 18de eeuw.

Het R. IC. weeshuis werd in 1734 als hospi
taal gebouwd. Een steen in den achtergevel 
vermeldt de stichting. Het werd in 1865 met 
eene verdieping verhoogd. Het heeft een een
voudig geblokt poortje met driehoekig fronton, 
door een pot bekroond, en zijstukken mot festoe
nen.
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De Noord- en Oostkust van 
Java. Chcribon. Aan het in 1832 gesloopte 
fort de Beschermer, dat onder Camphuys werd 
gebouwd en de in 1681 gebouwde houten vesting 
verving, herinnert een steen met opschrift in 
het residentiekantoor. In de in 1848 geheel ver
nieuwde Herv. kerk ligt eene zerk met rand 
uit 1778 en bij de kerk 3 zerken met wapens 
uit 1773, 1778 en 1789 en een fragment. Do 
kerk bezit twee zilveren doopscholels, waarvan 
een met gegraveerden rand en een uit 1755 met 
knorrand; de laatste met keur van Batavia.

In do muren van het inlandsch kerkhof to 
Astana zijn een aantal Delftsche tegels inge
metseld, blauwe landschapjes en paarscho bij- 
belsche taf roeien. In het paleis van den sultan 
vindt men een aantal dergelijke tegels, volgens 
zijne mcdedceling afkomstig van het water
kasteel Soenjaragi, benevens een geslepen bokaal 
met het Staten wapen, twee gesneden boven
lichten, een goed gesneden statiekoets in den 
vorm van een draak en 27 harnassen van do 
lijfwacht.

d.

1
; iDe Herv. kerk werd in 1794 ingewijd en is in 

1893 belangrijk verbouwd. Het is een achtkante 
koepelkerk mot raamnissen in do af geschuinde 
zijden en heeft drie ingangen mof dubbele vJak- 
pilastcrs en driehoekig fronton. Bij de verbou
wing is do voorzijde gewijzigd en is do koepel 
verhoogd. Inwendig rust de hoogo koepel op 
zuilen en zijn de ramen in de afgeschuindc zijden 
omsloten door kolommen met Korinthischo 
kapiteelen en vierkant basement. De kerk bezit 
een preekstoel met paneelwerk, psalmbordjes 
eind 18de eeuw, een orgelkast Jaal Lod. XV 
borstweringen aan de galerijen en banken met 
eenvoudig paneelwerk. Het kerkzilver bestaat 
uit oen gegraveerd doopbekken overgang Lod. 
XVI, een zilveren standaard op drievoet Lod. 
XVI, en een doopschaal met gcschulpten rand, 
1749.

Te Oengaran aan den weg naar Djokja ligt
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bcrgfort, vierkant mot 4 hoekbastions in Oost vallen tc vermelden cn een oude topgevel
aldaar in don Chinecschen kamp. Een afwijkend 
type vertoont eon dubbel huis in do Kampong 
Baroo mot hoog bordes en teruggebouwdo zij
vleugels. Do middenbouw hooft eeno breede 
kroonlijst, rustende op vlakke pilasters on kolom
men, cn langs de zijvleugels zijn trapgevels aango- 
bracht. Het huis heeft nog oudo schuiframen en 
een bovenlicht met gekruiste pijlen. Enkele 
oude huisjes uit het begin der 19de eeuw vindt 
men aan het Ruston burgerpad en in het Chi- 
neescho kwartier. Een hek in het Maleische

een
het verlengde der flanken. Het fort hooft tweo 
versierde eenvoudigo poorten, waarvan de hoofd
poort met hot jaartal 1786, on eon uit valpoort jo. 
Het fortplein is bebouwd mot logies cn comman- 
dantswoning, do laatste mot voorgalerij tus- 
schen uitgebouwdo vleugels.

Tc Japara is hot driekante fort mot 3 hoek
bastions nog grootendeels bohoudon; een der 
bastions is doorbroken. Do ommuring is nog 
grootendeels aanwezig, doch de aarden wal 
is afgegraven. Een rondo spictoron met koepel
dak is nog aanwezig. Hot fort is in de 17de eeuw 
gesticht cn in 1708 vergroot. Een 18do-eeuwsch 
poortje is gevat tusschon geblokte pilasters on 
wordt bekroond door eon driehoekig fronton. 
Bij het fort is eene begraafplaats mot een ver
vallen monument uit het begin der 19de eeuw.

Tc Djocana vallen te vermelden do Gouver- 
ncraents herberg uit 1806 met twee galerijen, 
dessus do porto en paneelwerk, on de begraaf
plaats met eenigo late monumentjes in vervallen 
toestand.

kwartier schijnt afkomstig van een oud buiten
verblijf.

De reeds vóór 1787 gebouwde Herv. kerk, 
oorspronkelijk mot een verlengden achthoek 
tot grondvlak, is later uitgebouwd cn van eon 
nieuwen voorgevel voorzien. Mon vindt er eene 
zerk met wapen van Abr. Chr. Cocrtsz, overl. 
1763, en diens rouwbord. Op het kerkhof is een 
grafmonument met opschrift van 1805 en op de 
begraafplaats bij de Tamarindelaan en Këdong 
Anjar, met eenige graven uit het begin der 19de 
eeuw, ligt do zerk van Gouverneur C. Reiniersen, 
overl. 1648.

Do collectie Romer, zeer rijk aan Chineesch 
en Japansch porcelein, bevat ook een geslepen 
bokaal met gezjcht op de Havenpoort te Bata
via, 18de eeuw, en een friesch klokje, vervaar
digd door Gesling Ruempel te Laren.

Uit Bangkalan op Madoora is uit de 
afbeelding een huis bekend van twee verdie
pingen met iets vooruitstekend puntdak en 
geprofileerde kroonlijst op door den cordon- 
band doorgetrokken pilasters. De voorgalerij 
met kolommen is alleen tot de grond verdieping 
opgetrokken. Het huis dient thans als moskee 
Hierbij staat eene poort van overwegend In
disch karakter.

Afgeslo'en Oct. 1918. j. c. o.
OUDHEIDKUNDIGE' DIENST. De recht- 

streeksche en voortdurende bemoeienis der 
Regeering met de zorg voor de oudheden 
dateert van 1901, in welk jaar bij Gouv. Besl. 
van 18 Mei no. 4 werd ingestcld de „Commissie in 
Nederlandsch-Indiö voor Oudheidkundig onder
zoek op Java en Madoera”, belast met het sa
menstellen van archaeologischo en architecto
nische beschrijvingen van de oudheden op ge
noemde eilanden, het in teekening brengen dan 
wel photografeeren dier oudheden, v. z. v. dit 
nog niet was geschied, het vervaardigen van 
gipsafgietsels en het aangeven van middelen om 
de monumenten voor verval te bohoeden. Deze 
uit drie leden bestaande commissie heeft onder 
leiding van Dr. J. L. A. Brandes tot diens dood 
in 1905 een verbazingwekkende hoeveelheid voor
treffelijk werk geleverd; toen echter haar eerste 
voorzitter haar ontvallon was, on een -krachtige 
leiding ontbrak, bleken te zeer do nadeelen, 
aan een organisatie in commissio-vorm verbon- 
don, zoodat dan ook aan don na een vijfjarige 
vacature in 1910 opgetredon opvolger van 
Brandes, Dr. N. J. Krom, werd opgedragen om 
ter gelcnhoid oener studiereis naar Britsch-In- 
dië en Indo-China zich tevens op do hoogte 
te stellen van do oudhoidkundigo organisaties 
in die landen. Als gevolg daarvan werd bij 
Gouv. Besl. van 14 Juni 1913 no. 62 (Ind Stb. 
no. 407) overgegaan tot do instelling van een 
Oudheidkundigen Dienst.

Rembang heeft nog eenigo overblijfselen van 
het in 1708 tot een vierpunt vergroote fort, hot- 
elk reeds vóór 1850 was verwoest. Bij de ruïne 
liggen 8 lila’s. Het kerkhof is belangrijk door 
eenige van baksteen en tegels opgetrokken en 
gepleisterdo grafmonumenten, meest in ver
vallen staat. Men vindt er 9 min of meer behou
den monumenten uit 1729, 1796, 1815, 1823 en 
zonder jaartal. Do oude muur van het kerkhof 
is nog aanwezig, doch in vervallen toestand.

De in 1834 gebouwde Herv. kerk is vierkant 
met af geschuinde hoeken cn wordt gedekt door 
een mansarde dak met open achtkant koepeltje. 
De kroonlijst wordt gedragen door gecanuleerde 
pilasters. Boven do deur is een wapen aange
bracht. Oud kerkzilver is niet aanwezig.

Van de oudere huizen vallen te vermelden 
een huis aan de Heerenstraat met kolommen en 
mansarde dak cn met een bovenlicht met ge
sneden roosjes, c. 1S00, en het postkantoor met 
bovenlicht met monogram cn jaartal 1804—5.

Bij paal 18 buiten Rembang liggen do fun
damenten van een oud gebouw, waarschijnlijk 
een oud lustverblijf.

Te Grissec zijn nog eenige oudo huizen en een 
kerkhof met graven uit het begin der 19do eeuw.

Belangrijker is wat nog te Socrabaja bewaard 
bleef, al is het oude fort verdwenen. Men vindt 
nog verschillende oudo huizen uit de tweede 
helft der 18de cn de eerste helft der 19de eeuw, 
waaronder een huis aan de Politiekantoorstraat 
met breede kroonlijst met driehoekig fronton, 
geblokte pilasters, balustrade op de verdieping 
en guirlande boven den ingang. Do zijgevels 
hebben Ionische pilasters. Ook een huis aan do 
Werfstraat heeft geblokte pilasters on oen aan 
de Wcstcrkadc vertoont gecanulccrdo pilasters 
en breede kroonlijst. Tot dit type behoort 
ook een reeds sterk gemoderniseerd huis aan de 
Willemspleinstraat.

Het entrepot heeft eon 1 riglyphonfrics evenals 
do residonts-woning, in 1809 aangekocht. Hierbjj 
zijn do bijgebouwen het best bewaard.

Do Toko Gimberg aan de Heerenstraat heeft 
eene galerij mot kolommen, een bordes on een 
zijgevel met pilaren cn een mansardo dak. Ook 
do oude Generaalswoning aan do Heerenstraat 
en het kantoor der Havenwerken aan Kali Mas
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en in 1701 werden contracten gesloten met 
Dompo, Tambora, Sangar en Papckat. Tijdens 
de landvoogdij van Van Outhoorn worden po
gingen aangewend om do koffiecultuur op Java 

welke de eorsto door een water
vloed mislukte; een tweedo poging had beter 
gevolg, doch eerst onder zijn opvolger Van 
Hoorn, gehuwd met zijne ccnigo dochter, werd 
grootcrc uitbreiding aan die cultuur gegeven.

OVEREENKOMSTEN. In dit artikel is uitslui
tend sprake van overeenkomsten tusschen inlan
ders en niet-inlanders, welke het onderwerp eener 
speciale wetgeving uit maken. De overeenkom
sten toch tusschen Europeanen onderling worden 
behecrscht door het Burgerlijk Wetboek en het 
Wetboek van Koophandel; tusschen inlanders 
onderling door hunne godsd. wetten, instellingen 
en gebruiken waarover zie ISLAM. III. DE IS
LAM IN NEDERL.-INDIÊ. Dl. II, bl. 1CS 
— zie voorts over de onderwerping van ooster- 
schc vreemdelingen aan het recht van Europea
nen en over conflicten van wetgeving het artikel 
VERDEELING DER BEWONERS VAN NED. 
INDlE en voor werkcontracten met van elders 
ingevoerde arbeiders het artikel KOELIE.

De hierbedoekle speciale wetgeving had ge
woonlijk hoofdzakelijk ten doel, den inlander, 
dien men in vele opzichten als onmondig be
schouwde, te beschermen tegen vreemde elemen
ten, die van zijn onkunde, lichtgeloovigheid en 
geneigdheid om meer op onmiddellijk voordeel te 
letten dan met de toekomst i’ckening te houden, 
zochten partij te trekken door hem zich tot iets te 
laten verbinden, waarvan hij de strekking en ge
volgen niet voldoende kon vatten. Reeds vroeg 
vinden wij bijzondere bepalingen voor bedoelde 
overeenkomsten; bij art. 17 der resolutie van 
21/29 Mei 1690 (Ind. plakaatboek, III, bl. 269) 
werd aan de verschillende rechterlijke autoritei
ten „gerecommandeert voortaen ten reguarde 
van alle private verbantschriften en verdere do
cumenten der Chineesen mitsgaders ook alle in- 
landercn, soo Mahometanen als Heydenen nate- 
komen” de bepaling dat tot voorkoming van vele 
eavillatien en disputen den Chineesen geordon- 
neert werd „dat hare obligatien ofte schultkennis- 
sen door secretaris ofte notaris sullen doen ma
ken ofte dat op deselve geen regt gedaan sal wer
den.” Tegen deze resolutie werd in 1828 bezwaar 
gemaakt door het bestuur der Javasche Bank, 
hetgeen leidde tot de vaststelling van Ind. Stb. 
1828, no. 61 bepalende met alteratie o. m. van ge
melde resolutie, dat op acceptatiën of onder- 
handsche schuldbekentenissen, spruitende uit 
wezenlijke handelstransactiën van Christenen 
met onchristcnon summierlijk als opvorderingen 
ter zake van wissels recht mocht worden gespro
ken, wanneer door een Notaris daarnevens 
bekend gesteld dat het geschrift duidelijk 
den acceptant of toeken aar was voorgehouden en 

goedkeuring met diens naamteokening ten 
zijnen overstaan bekrachtigd. (Vgl. Ind. Stb. 
1831 no. 49 en 183b no. 27). Bij de vaststelling 
der nieuwe wetgeving in 1848 werden èn in het 
Wetb. v. Koophandel (art. 229) èn in liet In* 
landsch reglement (art. 171) die bepalingen 
in hoofd zaak behouden, doch nu ter zake van 
verbintenissen betrekkelijk zaken van koop
handel van inlanders of met dezen gelijkgestelden 
jegens Europeanen en m. h. gelijkgestelden; bij 
Ind. Stb. 1867 no. 29 (gewijzigd bij Ind. Stb

Aan dezen is opgedragen „do inventarisatie 
en, — in overleg mot do Hoofden van geweste
lijk bestuur, — het toezicht op de oudheden in 
Nederlandsch-Indië, zoowel clio van Hindoe- 
schen en Mohammedaanschcn als op die van 
Nederlandschen oorsprong, do beraming en 
uitvoering van maatregelen om de oudheden 
voor verder verval te behoeden, het doen van 
opnamen en opmetingen en verder in het alge
meen het oudheidkundig onderzoek in den 
ruimsten zin, ook op opigrafisch gebied.”

Het hoofd bureau van den Dienst is gevestigd 
te Batavia en is behalve met de algcmecne rege
ling belast met de zorg voor de oudheden van 
West-Java en de Buitenbezittingen; een tweedo 
bureau te Blitax^is opgericht voor Oost-Java, 
terwijl op den duur er eveneens een voor Midden- 
Java te Magelang zal worden gevestigd. Het 
personeel bestaat' uit een dicnstclief, belast met 
de leiding en de epigrafiseke werkzaamheden, 
daarin bijgestaan door een adjunct-oudheid- 
kundige; verder een bouwkundige en een ad
junct-bouwkundige, respectievelijk belast met 
de tïontröle der oudheden in Midden- en Oost- 
Java; een chef van het ondergeschikt technisch 
personeel, tevens bestemd voor opgravings- 
werk; een bureau-assistent, aan wien ook de 
zorg voor de foto’s, papierafdrukken, teeke- 
ningen en ander studiemateriaal op het hoofd
bureau is opgedragen; en verder de noodige 
teekenaars, opnemers, schrijvers enz.

.. , s. De Dienst publiceert driemaandelijks een 
i ./ /*> Oudheidkundig Verslag met een overzicht der

^ _ loopende werkzaamheden, waarvan de resul-
- taten eens per jaar in de Rapporten van den

Oudheidkundigen Dienst (vervolg op die der 
.jé-- Oudh. Commissie) wetenschappelijk bewerkt

worden uitgegeven. Op ongeregelde tijden ver
schijnen verder monografieën over oudheid
kundige onderwerpen, gelijk er reeds twee, 
over de tempels Djago, Singasari en Panataran, 
door de commissie uitgegeven waren'^f*

OUTHOORN (WILLEM VAN). Geb. 4 Mei 
1635 te Lariki (eiland Amboina), zoon van C. W. 
Van Outhoorn, opperhoofd aldaar. Na te Leiden 
gestudeerd te hebben, waar hij 28 Nov. 1657Tn 
de rechten promoveerde, keerde hij 1659 naar 
Indië terug, werd 1662 lid in den Raad van 
justitie te Batavia, 1672 ontvanger-generaal 
en 1673 vice-president van genoemden Raad. In 
1678 werd hij met een zending naar Bantam, 
belast en erlangde den rang van Raad-extraor- 
dinair van Ned.-Indië; in 1679 werd hij tot 
Raad-ordinair benoemd, en in 1681 als zoodanig 
in Indië erkend. In 1682 werd hij president van 
den Raad van Justitie, 1689 pres. van het College 
van heemraden en nog in hetzelfde jaar Eersto 
raad en Directeur-Generaal van Ned.-Indië; 
17 Dcc. 1690 werd hij tot Gouv.-Gen. benoemd 
en trad 24 Sept. 1691 als Landvoogd op. Den 
20en Sept. 1701 op verzoek ontslagen, trad hij 
15 Aug. 1704 af; den 27en Nov. 1720 overleed 
hij te Batavia.

Zijn bestuur werd slechts door weinige be
langrijke gebeurtenissen gekenmerkt. Tegen het 
einde daarvan overleed Mangkoerat II, tSoesoe- 
hoenan van Mataram; de niet-erkenning door 
de Comp. van diens zoon als opvolger leidde 
tot een Jangdurigen oorlog, die kort voor de 
aftreding van Van Outhoorn uitbarstte. In 
1693 werd Pondichery op de Franscken veroverd
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1877, no. 65) werden echter èn do resolutie van 
29 Mei 1690 èn de genoemde artikelen, alsmede 
art. 3 van Ind. Stb. 1855 no. 79 buiten werking 
gesteld en vervangen door bepalingen omtrent 
ondcrhandsche akten afkomstig van inlanders 
of met hen gelijkgestcldcn, welke aan het Burg. 
Wetboek ontleend zijn, waarbij de belang
hebbende, die meerdere zekerheid verlangt, 6e- 
voeqd is verklaard om wisselpapier aan toonder, 
ondcrtcekcnd door een inl. of m. h. g. persoon, 
te laten voorzien van do verklaring van een no
taris of anderen door den Gouv.-Gcn. daartoe 
gemachtigden Eurpoeeschen beambte, waar
uit blijkt dat deze den ondertcekenaar kent, dat 
hij hem den inhoud der akto duidelijk heeft 
voorgehouden en dat daarna de onderteekening 
in zijne tegenwoordigheid heeft plaats gehad. 
Thans evenwel geldt voor alle onderhandsche 
geschriften (waaronder mede worden gerang
schikt die, welke in stede van onderteekening 
een onder het geschrift gestelden duimtopaf- 
druk dragen, gewaarmerkt door een der na te 
noemen autoriteiten), ongeacht den aard van 
het geschrift en den landaard van den ondertec- 
kenaar, het even bedoeld facultatief voorschrift, 
aangaande eene onder het geschrift te stellen ver
klaring, waartoe behalve de notarissen ook be
voegd zijn verklaard de besturende Europeesche 
ambtenaren (uitgezonderd de Hoofden van go- 
westclijk bestuur) en de Voorzitters v/d Landra
den en daarmede gelijkstandige Inlandsche recht
banken in de Buitenbezittingen (Ind. Stb. 1916 
nos. 42, 43, 44, 46, 746 j°. 1917 no. 241).

Belangrijk is vooral de speciale wetgeving, be
trekking hebbende op het verhuren, of in gebruik 
geven van gronden door inlanders aan niet-inlan- 
ders, alsmede op het verrichten van werkzaam
heden enz. door inlanders ten behoeve van onder
nemingen van landbouw van niet-inlanders. Zoo
danige overeenkomsten werden tijdens de Comp. 
dikwijls niet gesloten met de individueele gebrui
kers der gronden, maar met de „hoofdenen oud
sten” der dorpen, die daardoor hunne onderhoo- 
rigen mede verbonden. Deze zoogenaamde desa- 
verhuur gaf aanleiding tot groote misbruiken, 
daar do hoofden in de eerste plaats hun persoon
lijk belang behartigden. Bij resolutie van 14 Juli 
1808 (Blakaatbock XV, bl. 49) bepaalde Daendels 
„met renovatie van alle vorige orders” „dat 
geene negorijen of dessa’s zullen mogen worden 
verhuurd, verpand, verpacht, geleend of onder 
eenig ander pretext onder de behering van parti
culieren gesteld”, en verbond daaraan het verbod 
om voorschotten op het gewas te geven „waar
door aan den landman de vruchten van zijn zweet 
en arbeid met een on gehoord en woeker worden 
ontspeeld”. Commissarissen-generaal handhaaf
den het verbod van desa verhuur (art. 111 Rcg. 
regl. 1818) en schreven bij Ind. Stb. 1819 no. 10 
voor, dat de contracten met inlanders zouden 
moeten worden gesloten individueel mot elk inge
zeten, die daardoor eenigermato verplicht werd; 
geene overeenkomsten, van welken aard ook, 
zouden tusschen Javanen en niet-Javanen, noch 
tusschen de eersten en hunne regenton of hoofden 
mogen bestaan voordat zij bij den resident waren 
geregistreerd. Art, 117 Rcg. Regl. 1827 herhaalt 
het verbod van desaverhuur; do artt. 116 Rcg. 
Regl. 1830 en 102 Rog. Regl. 1830 verboden wel 
aan wien ook, aan anderen de beschikking over 
de gronden en inwoners der desa’s af te staan,

maar.bepaalden tevens, dat gelegenheid zou wor
den gegeven om, tot voortzetting van nuttige 
ondernemingen, overeenkomsten aan te gaan met 
de oudsten en voornaamsten der desa’s, zoowel 
tot het bebouwen van gronden en het leveren van 
bijzondere voortbrengselen als tot het vcrleenen 
van persoonlijke diensten. Bij Ind. Stb. 1838 
50 werd een en ander nader uitgewerkt en toege- 
laten het sluiten van zoodanige overeenkomsten 
voor hoogstens 5 jaren; de bovenvermelde be
paling omtrent de verpliohte registratie werd ook 
in deze publicatie opgenomen. Daarbij werden 
verder verschillende bepalingen vastgcsteld ter 
bescherming van de vrijheid van den inlandschen 
contractant en om hem voor misleiding door den 
ondernemer to beveiligen : de resident moest zich 
o.a. verzekeren van de volkomen toestemming 
der partijen, die daartoe persoonlijk voor hem en 
den regent, of wel voor een speciale commissie 
moesten verschijnen.

De publicatie werd echter niet goedgekeurd 
door het opperbestuur, dat in de ontwikkeling 
der particuliere industrie een gevaarlijken con
current voor do gouv. cultures zag en vreesde dat 
ook zonder afstand van grond een aantal voor- 
deelige gelegenheden ter uitbreiding dier cultu
res aan particulieren in handen zouden worden 
gespeeld. Dientengevolge werden door den Gouv. 
Gen. een tweetal besluiten genomen, die echter 
niet gepubliceerd werden, en in do practijk de toe
passing van de publicatie zooal niet geheel tegen
gingen, dan toch in hooge mate belemmerden; de 
Gouv.-Gcn. Duymaer v. Twist, oordeelende dat 
zij met art. 102 R. R. streden (Zie D. v. Twist in 
Bijdr. t. kennis staats-, prov.- on gemeentebestu
ren, IX, bl. 1) stelde hen buiten werking en paste 
de publicatie van 1838 toe. In 1863 werden zij, na 
voor korten tijd in het leven te zijn teruggeroe
pen, voor goed ingetrokken. De publicatie zelve 
werd bij Ind. Stb. 1863 no. 152 in een belangrijk 
punt gewijzigd ; zij had toch niet belet dat onder
nemers zich rechtstreeks met de ingezetenen der 
desa’s in betrekking stelden en daardoor bewezen 
dat het aangaan van overeenkomsten met den ge- 
meenen man zei ven volstrekt niet on mogelijk was, 
terwijl zij door de vergunning om met de hoofden 
overeenkomsten te sluiten, waarbij de geheele 
desa verbonden werd, de gelegenheid aanbood 
door beloften en geschenken de inl. hoofden te be
wegen aan de bevolking een niet minder zwaar 
dwangjuk opteleggen dan zij ten gevolge van het 
cultuurstelsel te dragen had. Daarom werd toen 
bepaald dat de in Ind. Stb. 1838 no. 50 bedoelde 
overeenkomsten niet anders dan individueel met 
de bezitters of gebruikers der gronden zouden 
mogen worden gesloten. Vgl. Bijbl. 148, 490, 813, 
1090, 1097, 1748, 1823, 2159. Bij Ind. Stb. 1903 
no. 108 werd de publicatie van 1S3S ingetrokken 
doch tevens het verbod tot sluiten van overeen
komsten met do oudsten en voornaamsten der 
desa’s als vertegenwoordigende die desa’s na- 
d rukkelij k gehandhaafd.

Noch het Reg. Regl. van 1836, noch do publi
catie zelve spraken van verhuring van gronden 
door inlanders aan niet-inlanders; men zou daar
uit hebben kunnen opmaken, dat dergelijko over
eenkomsten niet waren toegelaten. In de practijk 
schijnt de publicatie aanvankelijk anders to zijn 
opgevat; in 1853 werd den Directeur van cultures 
echter te kennen gegeven, dat zij van het donk- 
becld uitging, dat do grond zou worden bearbeid
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1879 onderdo voorwaarde dat, wanneer de grond 
gebruikt werd voor dc teelt van gewassen, dio 
door den huurder niet kunnen worden geoogst als 
hij den grond niet langer dan één jaar'in zijn be
zit heeft, de huur bleef doorgaan tot na afloop van 
den oogst, behoudens schadeloosstelling aan hom 
die, bij de verdceling der velden, in de plaats ge
treden was van den oorspronkelijlcen verhuurder. 
Als huurders mochten alleen optreden personen 
of vercenigingen in Nederland of Ned.-Indië ge
vestigd; op straffe van nietigheid moesten do 
overeenkomsten door het hoofd van het plaatse
lijk bestuur worden geregistreerd. Werd regis
tratie geweigerd, dan stond hooger beroep open 
op den Directeur B. B. Vooruitbetaling van huur- 
schat mocht niet worden bedongen of gedaan dan 
over een termijn van hoogstens een jaar en dat 
wel op straffe van nietigheid van het beding of 
van de betaling. Ook was verboden het beding 
van weder inhuur na afloop van den huurtermijn. 
De overeenkomsten werden voor het overige bo- 
heerscht door de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek.

Aanvankelijk scheen dc toepassing der bepa
lingen dezer verordening geen overwegende be
zwaren opteleveren; wel werd echter, ook door 
hooggeplaatste ambtenaren, opgemerkt dat het 
sluiten van overeenkomsten betreffende commu
naal bezeten gronden met iederen deelgercchtigdc 
afzonderlijk, bij den versnipperden staat van het 
grondbezit, den ondernemers tot veel last strekte 
en inbreuk maakte op dc rechten der gemeente. 
In de werkelijkheid moesten de huurders allerlei 
kunstgrepen te baat nemen om zich in het bezit to 
stellen van groole aaneengeschakelde stukken 
gronds en zich daartoe door premiën en geschen
ken van den invloed van het desahoofd verzeke
ren, zoodat dc verhuring van zulke gronden toch 
niet door de individucclc deelgercchtigden, maar 
feitelijk door de gemeente of het desahoofd ge
schiedde. Van die zijde werd voorgesteld dc ver
huring van den grond namens de gemeente door 
het desahoofd te laten geschieden, zoodra dc toe
stemming van de meerderheid of wel van allo 
deelgercchtigden zou zijn verkregen. Do Rogee- 
zing, ofschoon erkennende dat er verkeerdheden 
plaats grepen, meende echter niet in die voorstel
len te moeten treden, daar, bij het toestaan van 
verhuur door de gemeente, de deur voor vrij wat 
grooter en dieper ingrijpende misbruiken zou 
worden open gezet.

Allengs werden echter ook in andere opzich
ten ernstige klachten vernomen, meer in hot 
bijzonder omtrent den toestand in de residentiën 
Besoeki en Pasoeroean. Het bleek dat do registra
tie, waarin men een waarborg voor de vrijheid 
van den inlandschen verhuurder gezien had, in 
verreweg de meeste gevallen niet werd toegepast; 
zoo werden in 1893 slechts 8729 bouws verhuurd 
met geregistreerde overeenkomsten, terwijl zulks 
bij 104.307 bouws verzuimd werd. Dit verzuim 
was voortdurend toegenomen ; terwijl in 1889 nog 
237 ondernemingen zich aan het betrekkelijko 
voorschrift hadden gehouden, verminderde haar 
aantal in de volgende jaren tot 200, 01, 94 en 73. 
Voorts werd beweerd dat particuliere onderne
mers bij de suikercultuur een ongeoorloofden 
druk uitoefenden op de hoofden om zich de tijde
lijke beschikking der gronden te verzekeren, als
mede bij het aangaan of nakomen van werkcon
tracten. Bij de tabakscultuur werd geklaagd over

door de bevolking der desa’s, waartoe hij behoor
de, en dat slechts do le vering van de vruchten van 
den arbeid door de te sluiten overeenkomsten 
zouden worden verkregen, geenszins echter de 
tijdelijke beschikking over den grond met het 
doel dien door andere, niet tot de betrokken desa 
behoorende personen productief te maken (Bijbl. 
148). De regeering vreesde toch, dat de onderne
mers, spcculeerende op de lichtzinnigheid van den 
inlander, dezen zouden overhalen om tegen lage 
huurprijzen den grond voorlangen tijd aftestaan, 
waartoe hij gemakkeJijk zou zijn te bewegen door 
de uitkeering terstond van een belangrijk bedrag. 
Maar zorgde men zoodanig voor den „onmondi- 
gen” inlander, aan den anderen kant onthield 
men den landbouwondernemer wat hij in de 
eerste plaats noodig had en dwong hem zijne on
derneming op onvasten grondslag te stellen, 
daar zulke overeenkomsten hem afhankelijk hiel
den van den ouden slenter cn vooroordeelen van 
allerlei soort, den kleinen landbouwer eigen, en 
het welslagen der onderneming deden afhangen 
van de werkzaamheid, nauwgezetheid en goede 
trouw van den inlander: om welke te verkrijgen 
het voor de hand lag dat de ondernemer zich de 
welwillendheid, zooal niet de krachtige hulp der 
hoofden trachtte te verzekeren. Aan de particu
liere industrie, die zich niettegenstaande die on
gunstige voorwaarden langzamerhand ontwik
kelde, — met name aan dc particuliere tabaks
cultuur in Rembang en suikercultuur in Chcri- 
bon, — is dan ook van verschillende kanten ver
weten, dat zij slechts in schijn op vrijen arbeid 
berustte, maar inderdaad grootendeels door 
„zachten dwang” in stand gehouden werd, — 
eene bewering,die echter niet zonder tegenspraak 
bleef (zie o.a. Bijbl. St. G. 2e Kamer Bijl., 18G3/64 
bl. 857 en 1865/86, 1456). Een wetsont werp, door 
den Minister Uhlenbeek in 1862 ingediend, had 
o. a. ten doel verhuring van grond door inlanders 
aan niet-inlandcrs, voor hoogstens 5 jaar op com
munale contracten, toetestaan met of zonder 
daarmede gepaard gaande le vering van arbeid; 
contracten voor het verrichten van veld- of an
deren arbeid, zonder gelijktijdige verhuring van 
den grond, zouden echter individueel moeten wor
den aangegaan. Dit ontwerp werd niet tot wet 
verheven, evenmin als een uitgebreid wetsont
werp „Tot vaststelling der grondslagen waarop 
-ondernemingen van landbouw en nijverheid in 
N.-I. kunnen worden gevestigd”, dat in 1865 
door den Minister E. v. d. Putte was ingediend en 
alleen individueel gesloten overeenkomsten toe
liet en den huurtermijn op hoogstens 10 jaren 
stelde. Communaal bezeten gronden zouden ech
ter niet dan met toestemming van de meerder
heid der gerechtigden verhuurd mogen worden. 
De agrarische wet bepaalde er zich toe om den in
lander het recht toetekennen zijn grond aan niefc- 
inlanders te verhuren, doch behield de uitwer
king van dit beginsel aan cene nadere regeling 
voor, welke voor Java en Madoera in Ind. Stb. 
1871 no. 163 (vgl. Ind. Stb. 1879 no. 209, 1894 no. 
■52 en 64) werd opgenomen. Volgens die bepalin
gen, welke uitsluitend individueele contracten 
toelieten, mochten gronden in agrarisch eigen- 
■dom gehouden, voor hoogstens 20 jaar verhuurd 
worden, gronden in individueel bezit voor hoog
stens 5 jaren; de deelgenoot in gemeentegrond 
mocht zijn aandeel verhuren voor het tijdvak van 
zijn genot doch hoogstens voor 5 jaren, en sedert
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misbruiken tengevolgo van ongebreidelde con
currentie der ondernemers; op gehuurde gronden 
voor rekening van den huurder tegen voorschot 
geteelde tabak zou, naar beweerd werd, aan do 
rechthebbende ondernemers onttrokken zijn ge
worden door tussohenpersonen in dienst van an
dere ondernemers en aan dezen heimelijk 
kocht zijn; een misbruik waartegen do Rcgeering 
optrad, door liet vervoeren en ontvangen van ta
baksplanten en bladeren gedurende den nacht to 
verbieden (Ind. Stb. 1893 no. 279). Onderbuur 
kwam menigvuldig voor, — ook bij de werkcon
tracten zouden misbruiken niet zijn uitgebleven. 
Een rapport van den resident van Besocki (Kol. 
Versl. 1893 Bijl. B) bevatte tal van klachten over 
den bestaanden toestand; een nader onderzoek, 
op last der llegeering door den res. van Soerabaja 
in 1892 ingesteld, bracht ernstige misbruiken aan 
het licht (zie het rapport Indische Begrooting 
1894 Bijl. 49), die ook in de Tweede Kamer ter 
sprake kwamen bij de behandeling der genoemde 
begrooting. De Rcgeering achtte nu een nader on
derzoek noodig, waarmede het lid van den Raad 
van Ned.-Indië Mullemeister belast werd; blij
kens een kabinetsmissive van den Gouv.-Gen. 
aan de residenten van 3 Febr. 1894 kwam zij tot 
de overtuiging, dat in de genoemde gewesten 
door desahoofden en zelfs door hoogcr geplaatste 
ambtenaren dwang werd uitgeoefend; dat in lijn
rechten strijd met het verbod van Ind. Stb. 1863 
no. 152 gemeentelijke werkcontracten werden ge
sloten, terwijl het zelfs voorkwam dat desahoof
den hierbij als vermomde fabrieksgccommittcer- 
den optraden. Tusschenkomst der Rcgeering 
scheen den Landvoogd noodzakelijk. Een ont
werp-verordening tot regeling der grondverhu- 
ringen werd vastgcstcld en in handen van eenige 
gedelegeerden der suiker- en tabaks-industric 
gesteld, alsmede van een lid der factorij der Han
delmaatschappij. Een en ander leidde tot de vast
stelling van de grondhuur-ordonnantic, afgekon- 
digd in Ind. Stb. 1895 no. 247 (zio Ind. Stb. 
1898.no. 195, Bijbl. 5084), welke met eenc zeer be- 
J.'ingrijke toelichting afzonderlijk is uitgegeven 
(Toelichting der regelen omtrent de verhuring 
van grond door inlanders aan niet-inlanders, Bat. 
1890). '/:<■ Verg. Ind. Gen. 3 Dec. 1895; Recht in 
Irnl ie, LX VI, bl. 133, LX VU, hl. 5, 23; D. F. W. 
Van Rees, l)e bezwaren enz., ’s Grav. 1897.

Luidens even vermelde ordonnantie werden 
als huurders tocgolaten Nederlanders, ingezete
nen van Nederland en van Ned.-Indië alsmede 
aldaar gevestigde vennootschappen van koop
handel. De maximum-huurtermijn voor gronden 
in erfelijk individueel bezit dan wel met vaste 
aandooien, eons voor altijd aangewezen, werd 
verlengd tot 12 jaren. Communaal bezeten sawah- 
grond met periodieke verdeeling of met vaste 
niet voor altijd aangewezen aandcelen mocht 
alleen met instemming van s/3 der gezamenlijke 
doelgcrechtigden worden verhuurd, en deze ver
huring moest alsdan geschieden ten overstaan 
van eeno ambtelijke commissie. Registratie van 
huurovereenkomsten bleef verplichtend, doch de 
eindbeslissing bij weigering van registratie, werd 
gelegd in handen van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur. Het beplanten of op andere wijze ge
bruiken van grond door niet-inlanders zonder dat 
eeno geregistreerde huurovereenkomst was ge
sloten, werd strafbaar gesteld, evenals het bou- 

op gehuurden grond van loodsen, schuren

of andere opstallen, welke zouden kunnen dienen 
voor ondernemingen van landbouw of inrichtin
gen van nijverheid, en het op dien grond op- 
richtcn van gebouwen enz. voor andere doelein
den zonder vergunning van het Hoofd van Plaat
selijk Bestuur. Zoodanige gebouwen konden bij 
het veroordeclend vonnis zelfs worden verbeurd 
verklaard. Deze bepalingen werden getroffen 
om een einde te maken aan den toestand, dat 
speculanten zich vestigden te midden van be
staande ondernemingen en op gehuurden grond 
een loods bouwden voor tabak, die zij opkochten 
tegen hoogere prijzen dan de aldaar gevestigde 
ondernemers daarvoor hadden bedongen, zonder 
zich te bekommeren om dc contractueele verplich
tingen van de planters jegens die ondernemers. 
Het verbod van het beding van wederinliuur 
werd gehandhaafd, terwijl tevens verboden werd 
elk beding aangaande het bebouwen van grond 
en het leveren van daarop geteelde gewassen, — 
dit laatste om tegen te gaan het sluiten van schijn- 
huurovereenkomsten, die inderdaad waren ver
momde inpandgevingen of contracten tot ver
koop van toekomstige oogsten, reeds in de or
donnantie van 14 Juli 1808 verboden. Geen over
eenkomst mocht worden gesloten vóór do in
trede van het jaar, voorafgaande aan dat, waarin 
zij in werking zou treden.

Deze regeling der grondverhuringen mocht • 
evenwel aan het beoogde doel niet beantwoorden, 
zoodat reeds in 1900 (Ind. Stb. no. 240) eene 
nieuwe ordonnantie werd afgekondigd. Dc be
langrijkste voorschriften dezer verordening en 
van hot Gouv. Bt. van 27 Aug. 1900 no. 12 (Bijbl. 
no. 5520 jo.no. 6346, 6494cn 6S57) ter uitvoering 
van de ordonnantie zijn : Bepaalde categorieën 
van niet-inlandscho huurders worden niet meer 
opgesomd. Alle huurovereenkomsten worden ver
leden bij authentieke akte ten overstaan van een 
controleur of anderen ambtenaar bij het Binnen- 
landsch Bestuur dan wel een door het Hoofd van 
Plaatse lijk Bestuur te machtigen ambtenaar van 
een anderen diensttak. Ze worden door het Hoofd 
van Plaatselijk Bestuur of den daarvoor aange
wezen Controleur bekrachtigd of in hoogcr beroep 
door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur. Heeft 
bekrachtiging plaats gehad, dan treedt dienten
gevolge op den datum der bekrachtiging of op 
den in do huurovereenkomst vermelden lateren 
datum de huurder in het genot van het gehuurde 
zonder dat van den verhuurder eenige daad van 
levering wordt vereischt. Op dezelfde wijze, d. i. 
zonder medewerking van de wederpartij, treedt 
do verhuurder weder in het bezit van den grond 
op den datum voor beëindiging der huur in de 
akte vermeld of, behoudens gunstige beschikking 
van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur op wedor- 
zijdsch verzoek van partijen, hoogstens 3 maan
den later. Dc huurtermijnen zijn in hoofdzaak de
zelfde gebleven: voor grond in communaal bezit 
met periodieke verdeeling en niet voor altijd aan
gewezen vasto aandcelen alsmcdo voor onverdcel- 
den communaal bezeten bouwgrond is de duur be
paald op 6V2 jaar. Het verbod om gebouwen op to 
richten op den gehuurden grond, waarmede het 
kwaad niet kon worden bezworen, is niet gehand
haafd. Wel do strafbepaling op het ongerechtigd 
gebruiken van do gronden (Ind. Stb. 1917 no. 
497 artt. 6 en 7).

In 1915 werden 21.187 huurovereenkomsten 
geregistreerd, betrekking hebbendo op 202.543
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lijke deelgereclitigden; voor zoodanigen grond, 
periodiek bezeten of met wisselende aandeelen, 
is evenwel de huurtermijn ten hoogste 3i jaar. 
Wordt cenc onderneming, welke gronden heeft 
ingehuurd, verkocht, dan gaat do huur dier gron
den over op den kooper door zijne verklaring dat 
hij do verplichtingen des huurders aanvaardt, 
afgelegd ten overstaan van den ambtenaar met 
het bekrachtigen dor huurovereenkomsten be
last. Deze bekrachtiging geschiedt door het 
Hoofd van Plaatselijk Bestuur of een anderen 
door het Hoofd van het Gewestelijk Bostuur aan 
te wijzen bestuursambtenaar. De redenen, welke 
tot weigering der bekrachtiging kunnen leidon, 
zijn uitvoeriger omschroven. Het onthouden van 
don grond bij verhuur op langen termijn aan den 
verhuurder in een bepaalden Westmoesson is 
mede strafbaar gesteld.

Ook voor sommige Buitenbezittingen zijn ver
ordeningen vastgesteld tot regeling van verhuur 
van gronden door inlanders aan niet-inlanders, 
en wel voorde Minahasa (Ind. Stb. 1877 n°. 127), 
Amboina (Ind. Stb. 1880 no. 217), Larapongsche 
districten (Ind. Stb. 1885 no. 45) en Z.-en O.afd. 
van Borneo (Ind. Stb. 1888no. 198). Zij volgen in 
hoofdzaak dc bepalingen, in 1871 voor Java vast
gesteld ; in die streken komt zoodanige verhuur 
echter slechts zelden voor.

De Agrarische Reglementen voor Sumatra’s 
Westkust (Ind. Stb. 1915 no. 98) en Menado (Ind. 
Stb. 1918 no. 80) vorderen, dat grondhuurover- 
eenkomsten, door inlanders met niet-inlanders te 
sluiten, worden verleden ten overstaan van een 
door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur aan te 
wijzen ambtenaar B. B., die, wat het eerstge
noemde gewest betreft, de akte niet verlijdt zon
der eerst het hoofd der nagari te hebben geraad
pleegd. Weigert die ambtenaar zijne medewerking, 
dan kan de beslissing worden ingeroepen van het 
Hoofd van Gewestelijk Bestuur. De duur der 
huurtermijnen is ten hoogste 5 jaren voor sawah- 
grond, 10 jaren voor drogen grond en 20 jaren 
voor grond bestemd tot het aan leggen van vaste 
railbanen, wegen en waterleidingen, voor een 
deel van het grondbezit der familie evenwel niet 
langer dan de duur van het genot van den ver
huurder. Ook hier het verbod van het beding 
omtrent wederinhuurna verloop van den huurter
mijn, eene bepaling betreffende le vering en terug
levering van den grond als voor Java, en voor
schriften met betrekking tot vooruitbetaling op 
den liuurschat. Ook voor Soerakarta en Djokja- 
karta zijn in het grondhuur-reglement (Ind. Stb. 
1918 no. 20) voorschriften in het leven geroepen 
betrekkelijk verhuur van gronden door inlanders 
aan niet-inlanders, t. w. door inlandsche ge
meenten, houders van binnen die gemeenten 
gelegen ambtsveldcn en zoogenaamde pensioen - 
gronden aan de landbouwondernemers: evenals 
voor de Gouvernementslanden een huurtermijn 
van 211/,, jaar voor sawahs, daarentegen van 10 
jaar voor drogen grond, 1 jaar voor ambtsveldcn 
en pensioengronden. Voor den huurprijs van 
sawahs geldt een wettelijk minimum, telkens voor 
tien jaren vast te stellen. De akte wordt verleden 
ten overstaan van een door het Hoofd van Ge
westelijk Bestuur aan te wijzen ambtenaar; ze 
behoeft bekrachtiging van het Hoofd van Plaat
selijk Bestuur, terwijl appel op den Resident is 
tocgelaten bij weigering van de bekrachtiging.

Ofschoon al de bovenstaande bepalingen

bouws (van de huurders waren 789 Europeanen, 
315 Vreemde Oosterlingen), d. i. rosp. 7072 en 
90.232 meer dan in 1901, doch wat het aantal 
bouws betreft resp. 31.783 minder en 25.206 meer 
dan in 189S: voor de cultuur van suikerriet 
15G.476, van tabak 31.359, van padi 8344 bouws.

Bij het ter perse gaan van dit artikel werd 
kennis genomen van eene nieuwe grondhuur- 
ordonnantie, afgekondigd in Ind. Stb. 1918 no. 
88 j°. no. 214, welke, evenals dc ingetrokken or
donnantie, niet van toepassing is op dc Vorsten
landen en de particuliere landerijen, en die in 
werking is getreden voor de residenties Bantam, 
Batavia, Kedoe, Banjoemas, Seinarang, Kediri, 
Pasoeroean en Besocki en voor eenige districten 
in de overige gewesten van Java en Madoera. 
Zonder dc bescherming van den inlander uit het 
oog te verliezen, houdt deze verordening in 
meerdere mate dan hare voorgangsters rekening 
met dc belangen der suikerindustrie, d. i. met dc 
huurders der gronden, voor wie de mogelijkheid 
is opcngesteld zich voor langeren ^termijn het 
gebruik van gronden te verzekeren/De gewich
tigste afwijkingen van die van 1900 zijn de navol
gende. Naast het sluiten van eene overeenkomst, 
bij openbare akte verleden voor een door het 
Hoofd van Gewestelijk Bestuur aan te wijzen 
ambtenaar B. B., is voor het bijzondere geval dat 

• in streken, door den Resident aangewezen, grond 
huurovereenkomsten worden aangegaan voor 
niet langer dan één jaar betreffende communale 
gronden met vaste aandeelen, het sluiten daar
van ook op andere wijze toegelaten. De eerstbe
doelde overeenkomsten mogen niet worden ge
sloten vóór de 15e of de 30e maand voorafgaande 
aan het jaar waarin de grond in bewerking of 
gebruik zal worden genomen, al naarmate ze op 
korten of langen termijn zijn aangegaan, tenzij 
het gronden betreft, waarvan de bevloeiing ver
beterd zal worden op kosten van den huurder, 
de laatstbedoelde overeenkomsten niet vóór de 
15e maand voorafgaande aan het jaar, waarin de 
huurtermijn aanvangt. De duur der huurtermij
nen is aan de volgende wettelijke maxima ge
bonden: 3'/2 jaar van sawahs, 12 jaar van drogen 
grond, 1 jaar van ambtsvelden; 25 jaar van al de 
evengenoemde gronden wanneer ze noodig zijn 
voor het aanleggen van vaste railbanen, wegen of 
waterleidingen. Sawahs kunnen ook worden in
gehuurd voor langer dan 3'/2 jaar, n.1. voor ten 
hoogste 2l£ jaar; evenwel rusten alsdan op den 
huurder bijzondere verplichtingen w. o. het ter 
beschikking stellen van den grond ten gebruike 
van den verhuurder gedurende eenige West
moessons, en de betaling van een huursclmt niet 
beneden een wettelijk vastgesteld minimum. 
Voor gronden, welke gehuurd worden voor de 
teelt van tabak, kunnen onder bepaalde voor
waarden afwijkende bedingen ten aanzien van den 
maximum-duur der huurtermijnen worden ge
maakt. Bjj verhuur van communaal bezeten 
gronden wordt rekening gehouden met de min
derheid der deelgereclitigden, die met den ver
huur niet hebben ingestemd; te hunnen behoeve 
moet van die gronden een deel worden uitgezon
derd gelijkstaande met dat bij hen in gebruik. 
Gerechtigden tot het gebruik van gemeentelijken 
grond mogen hunne aandeelen verhuren voor 
langer dan den duur van hun recht, mits tegen 
de overeenkomst, te verlijden bij openbare akte, 
geen bezwaar zij gemaakt door l/z der gezamen-
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inlandschc bevolking. Zware booten zijn op 
tradingen dezer verordening gesteld. De regeling 
geldt niet voor landbouw-ondernemingcn in do 
gewesten Soerakarta en Djokjakarta, noch op de 
aan particulieren in eigendom of met het recht 
van erfpacht afgestane landerijen, tenzij de on
dernemers op andere gronden suikerriet of indi- 
gogewas telen, noch eindelijk op kleine onderne
mingen, ter bcoordeeling van het hoofd van ge- 
westclijk bestuur.

Het is van algcmcenc bekendheid, dat door 
niet-inlanders, inzonderheid door Arabieren, her
haaldelijk wordt misbruik gemaakt van de licht
zinnigheid en onervarenheid van den inlander 
om dezen te bewegen tot het sluiten van voor 
hem hoogst nadeelige overeenkomsten. .Regee- 
ringshulp is eindelijk verstrekt om de oecono- 
mische zwakke partij, aan wie is opgedrongen de 
verplichting tot betaling van woeker-rente, in 
bescherming te nemen (Ind. Stb. 1916 bo. 643), 
door aan den rechter de bevoegdheid toe te ken
nen om, wanneer van de wederpartij eene praes- 
tatie is bedongen, die de waarde van de verplich
ting, welke de andere partij op zich heeft geno
men, buitenmate overtreft, op verzoek van laatst
genoemde eene zoodanige uitspraak te geven als 
hem billijk voorkomt, ja zelfs de overeenkomst in 
haar geheel nietig te verklaren. Dezj regeling 
is verbindend verklaard voor alle bevolkings
groepen van Nederlandsch-Indië.

Ofschoon de overeenkomsten in het algemeen 
door de regels van het burgerlijk recht beheerscht 
worden, heeft ook in Ncd.-Indië het strafrecht 
zich daarmede ingclaten. Op het voetspoor toch 
van art. 32 van het Soerabajasche politie-regle
ment bepaalde art. 2 no. 27 van het Algemeen po- 
litie-strafreglement voor de inlanders (Ind. Stb. 
1872 no. 111), dat de inlander strafbaar zou zijn, 
die zich als dienstbode of werkman voor den gewo
nen liuurtijd of een on bepaalden tijd bij de maand 
verhuurde en zonder aannemelijke redenen bin
nen zijn diensttijd zonder toestemming van den 
werkgever zijn dienst verliet of weigerde te arbei
den. De doorslag tot het in het leven roepen van 
deze bepaling gaf wei de overweging, dat de mees
ter in Ned.-Indië in den regel te doen heeft met 
een contractant op wien hij ge woon lijk niets 
verhalen kan, en die zelfs in den regel op voor
schot leeft, zoodat die meester in hetzelfde ge
val verkeert als de reeder tegenover zijne sche
pelingen; bij dezen toch was ook contract
breuk strafbaar gesteld volgens art. 2 en 3 
van Ind. Stb. 1873 no. 119 (thans art. 454 
e. v. Wetboek van Strafrecht). Eene aan
vankelijk eveneens voorgesteldo straf bepaling 
omtrent meesters, die hunne dienstboden of werk
lieden binnenstijds wegzenden, werd door de Re- 
gcering niet overgenomen, evenmin als de even
eens voorgesteldo opneming van strafbepalingen 
omtrent contractbreuk in het Algemeen politie- 
strafreglement voor Europeanen (zie Memorio 
van Toelicht ing Politie-strafregl. inlanders bl. 75). 
Het bedooldo artikel, dat een grootc macht in 
handen legde van den zonder hooger beroep recht 
sprekendon politic-reehter, — een administratief 
ambtenaar, —en bij de toepassing waarvan niet 
gevraagd werd of er al dan niet schade werd toe- 
gcbracht, is ingetrokken tengevolge 
turn der Tweede Kamer op 26 Febr. 1877 uitgc- 
bracht; daarentegen werd in het strafwetboek 
voor inlanders eene bepaling ingclascht (art. 328a

krachtig ingrijpen van do ambtenaren in overeen
komsten tusschcn niet-inlanders on inlanders mo
gelijk maken, heeft de Rcgecring gemeend dat zij 

sommige landbouwondernemingen nog ver
der moest gaan ten einde de economische belan
gen der inlandschc bevolking in de cultuurcentra 

Java en Madocra te beschermen. Reeds in 
1894 (Ind. Stb. no. 87, vgl. Bijbl. 4917) werd, in af
wachting van later te nemen maatregelen, o.a. 
omtrent de verhuring van grond door inlanders 
aan niet-inlanders, eene voorloopige regeling ge
troffen ten einde het in werking brengen van 
nieuwe suikerondernemingen, berustende op 
overeenkomsten met de bevolking, te kunnen 
verhinderen daar, waar zij hare oeconomische 
belangen zouden kunnen verstoren of bedreigen. 
De verordening van 1894 is vervangen door eene 
van 1899 (Ind. Stb. no. 263) gew. bij Ind. Stb. 
1905 no. 148, 1911 no. 85, 1912 no. 11, 1915 no. 
666, 1916no. 266en 1917no. 497 artt. 6 en 7 (Bijbl. 
nos. 7238, 7560 en 7826), de zoogenaamde Fabrie- 
ken-ordonnantie(zie ook aldaar), die hetzelfde doel 
beoogt,doch tevens op indigo-en cassave-onderne
mingen van toepassing is. Diensvolgens wordt op 
Java en Madoera voor het in werkingbrengen en 
drijven van ondernemingen voorde bereiding van 
suiker, indigo of cassaveproducten,geheelof gedeel
telijk berustende op den grondslag van overeen
komsten met de inlandsche bevolking tot inhuren 
van gronden of opkoop van ge was,een vergunning 
van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur 
vercischt. Voor zoover niet uitsluitend door op
koop verkregen gewas verwerkt wordt, bepaalt 
de Gouv.-Gen. het maximum der uitgestrektheid 
van den jaarlijkschcn bruto-aanplant van suiker
riet, indigo of cassave. Voor uitbreiding van den 
aanplant boven het vastgesteld maximum wordt 
eene vergunning van den Directeur B. B. ver- 
eischt, die niet geweigerd wordt, tenzij de ver- 
hooging van het maximum onvereenigbaar is met 
de irri ga tic belangen der bevolking of voor zooda
nige uitbreiding van den jaarlijkschcn aan plant 
geen grond meer beschikbaar is, in verband met 
di' daar ter plaatse in acht te nemen eischen van 
den wisselbouw. De oorspronkelijke vergunning 
bepaalt don termijn, binnen welken de onderne
ming in exploitatie moet zijn gebracht, een ter
mijn, die echter door den Directeur B. B. kan 
worden verlengd; zij kan bij een met redenen om
kleed besluit door hem worden ingetrokken of ge
wijzigd, wanneer niet binnen óen jaar na hare 
dagtoekening een ernstig begin met de uitvoering 
js gemaakt, de exploitatie definitief gestaakt is of 
de voorwaarden, waaronder zij verleend is, niet 
of niet voldoende worden nagekomen. In het laat
ste geval kan ook de nadere vergunning worden 
ingetrokken. Wordt de aanvrage om vergunning 
door den Directeur geweigerd of de verleende ver
gunning door hem ingetrokken of gewijzigd, dan 
kan men van zijne beslissing in hooger beroep ko
men bij den Gouv.-Gen. Eindelijk kan de Gouv.- 
Gen., in het belang van de irrigatie ton behoeve 
van den landbouw der inlandschc bevolking ter
reinen of streken aan wijzen, die voor eenen tak 
van landbouwnijverheid gesloten zullen zijn ,— 
en do bepalingen der verordening, geheel of ge
deeltelijk en voor óón of meer gewesten of gedeel
ten daarvan, toepasselijk verklaren op andere 
landbouwondernemingen dan voor do bereiding 
van suiker of indigo, indien zij voor haar bedrijf 
do beschikking behoeven over bouwgronden der
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Soms worden wel geldstukjes gestrooidzie Ind. Sc-b. 1879 no. 203), waarbij strafbaar ge- 
steld werd de inlander, die met het oogmerk zich 
ten koste van den meester of den werkgever we
derrechtelijk te bevoordcclcn, zich geld of gelds
waardige voorwerpen heeft doen afgeven bij wego 

voorschot voor werkzaamheden, die hij in ge
breke gebleven is te verrichten. Dit artikel, dat 
bedoelde den werkman alleen te straffen bij kwade 
trouw, nadeel voor den werkgever ten gevolge 
hebbende, en do berechting dier zaken aan den 
politierechter te onttrekken, heeft zijn doel groo- 
tendeels gemist” daar bewezen moet worden dat 
de kwade trouw reeds bestond voor of op het 
oogenblik van de aanneming der voorschotten, 
en dit bewijs in den regel niet te leveren is. 
Diens volgens was het artikel eigenlijk over
bodig, omdat- art. 328 van’ hetzelfde wetboek 
eene strafbepaling bevatte tegen oplichting, waar
door de meester tegen contractbreuk te kwader 
trouw reeds voldoende gewaarborgd werd. 
Hetzelfde kan gezegd worden van art. 37S van 
het nieuwe Wet boek van Strafrecht. Zie De Gel
der, Het Strafrecht in Ned.-Indië 3e uitg. door 
Mr. J. Dupare, Bat. 1914 blz. 705. In ver
band met de vaststelling van art. 328a zijn de 
bepalingen van art. 1601—1603 Burg. wetboek 
op de inlanders toepasselijk verklaard. Ind. S:b. 
1879 no. 256. Zie Kol Verslag 1879 Bijl. J; Mr. G. 
A. van Hamd, Ind. Gids 1881 II, bl. 529; Kool, 
Art. 328 Wetb. v. Slrafr. v. inlanders, Amst. 
1884; A. J. Koens, Verhuur van grond aan niet- 
inlanders, in T. B. B. dl. 47, 1914, bl. 1; A. 
Simon, Het agrarische stelsel in de Javasche 
Vorstenlanden en de reorganisatie in Kol. 
Tijdschr. 1918 bl. 673 e. v.

OVERLIJDEN. Onder de Mohammedaansche 
bevolking van Ned.-Indië worden de voor
schriften van den Islam betreffende de plechtig
heden na het overlijden vrij getrouw nage
leefd, zij het dan ook in kleinigheden gewijzigd 
of vermeerderd overeenkomstig locale gebruiken. 
De godsdienstbeambte in de kampongs en dor
pen (zie DORPSGEESTELIJKE) leidt gewoon
lijk de lijkbezorging. Hij zorgt voor de behoor
lijke naleving zoowel van do ritueele lijkwas- 
sching als van de voorgeschreven in wikkeling 
in de lijkwaden, de zgn. kafan’s (stukken 
wit goed), welke in een oneven aantal om den 
doode woi’den gewonden. Hij verricht de dooden- 
sëmbahjayg (de sal at a 1-d j i n a z a h 
der Mohammedaansche wetboeken) bij de 
lijkbaar, met diegenen der verwanten en verdere 
aanwezigen, die daartoe in staat mochten zijn. 
Het ceremonieel van dezen sëmbahjang 
onderscheidt zich slechts in bijzonderheden van 
dat der dagelijks verplichte salat’ 
SËMBAHJANG), 
heilbeden voor den overledene. Verder belast 
hij zich met de gebeden tot wijding der gods
dienstige maaltijden, die, behalve op den sterf
dag zelf, nog op verschillende andere tijdstippen 
daarna worden gehouden, indien althans de 
erfgenamen de kosten daarvan bestrijden kun
nen (zie KANDOERI). Voor deze diensten 
ontvangt hij de gebruikelijke gaven ter belooning. 
De spoed ep haastige tred, waarmede men den 
overledene in den Archipel meestal grafwaarts 
draagt, komt overeen met het gebruik in vele 
andere Mohammedaansche landen. De baar 
wordt met een kleed gedekt; daarboven pleegt 

wit katoenen zonnescherm te dra

gen.
langs den weg, dien do stoet naar het graf 
volgt. Over do wijzo van begraven on het 
t a 1 k i n genoemde voorzeggings-gobed: zie 
GRAF, 2 en TALKIN. Het luido weclcla- 

den doode, gepaard mot verwonding
! :

gen over
van borst en aangezicht, het verscheuren dor 
klcederen, enz., door den Islam verboden, 
komt bij de Mohammedanen in den Archipel 
niet voor, wel daarentegen, op sommige plaatsen 
op Sumatra, het zingon van klaagliederen, 
m a r a t o’. In den regel zijn het vrouwen, die 
deze taak, veelal tegen betaling, vervullen; in 
de klaagzangen wordt alles wat tot verheerlijking 
van den overledene kan strekken opgesomd ; 
het geween wordt dikwijls door gepraat en ge
lach afgebroken, waaruit duidelijk blijkt, hoo 
alleen eene formaliteit volbracht, niet aan het 
gevoel uiting wordt gegeven. (Bij de Bataks is 
de taal der weeklagende vrouwen de zgn. 
andoon g-taal en dus van de gewone omgangs
taal onderscheiden).

Een rouwgewaad is niet voorgeschreven, maar 
voor de weduwe geldt het als on betamelijk, zich 
gedurende de ’i d d a h, d.i. den tijd, geduren
de welken zij volgens de Mohammedaansche 
wet niet mag hertrouwen, met bonte kleuren 
of versierselen op te schikken.

Zie verderVC. Snouck Hurgronjc, De Atjèhers 
I, 462 vv, f/Mekka II, 188 vv.; Veth, Java IV, 
405 vv.bjÖUayer, Een blik in het Jav. Volksleven, 
Leiden 1ö97, Dl. II, 543 vv.Juynboll, Hand
leiding Moliamm. Wet, Leiden 1903, blz. 163 
vv.; Keyzer in do Bijdr. t. T. L. V. Nieuwe 
Volgr., Dl. IV (1862) 141 vv. en de artikelen 
over verschillende volken van den Archipel.

De lijkplechtighcden bij de niet-geïslamiseerde 
volken worden behandeld in de ethnographi- 
sclie artikelen over elk hunner, waaraan hier 
nog het volgende kan worden toegevoegd.

In eenige streken van den Archipel komt het 
voor, dat de verwanten en vrienden zich, pro 
forma, tegen het wegbrengen van het lijk verzet
ten. Bij de begrafenis van aanzienlijke Bataks 
b.v. wordt de lijkkoets (indien men althans het 
ruw bewerkte voertuig op wielen zoo noemen 
wil) feitelijk door twee partijen afwisselend in 
de richting van het graf en in die van het huis 
een aantal malen heen en weder getrokken. 
Op Timor trachten de vrouwen op allerlei 
wijzen de lijkdragers te verhinderen het lijk 
wegtevoeren, en op Roti wordt zelfs gevochten, 
wanneer de dragers het komen halen. Of ook 
deze handeling beschouwd moet worden als 
eene, die zich de overledene niet als een eerbe
wijs behoeft aantetrekken, maar die al mede 
ontspruit uit de vrees der achterblij vonden 
voor don geest des overledenen, dient nog 
uitgemaakt te worden. Zeker is het, dat lal van 
gebruiken bij het overlijden en daaronder dezul
ken, dio al het uiterlijk hebben van uitingen van 
droefheid, te beschouwen zijn als eene soort van 
veiligheidsmaatregel tegen geesten of duivels. 
Het begraven op zichzelf vrijwaart niet tegen 
den terugkeer des overledenen in geesten vorm; 
de gewone loop van dien geest is liet sterfhuis 
en men tracht dat bezoek te voorkomen
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doende ook de onaangename en schadelijke 
gevolgen daarvan. Het meest afdoende middel 
passen de Orang bënoewa van het eiland Rèm- 
pang, en misschien ook elders, toe, die reeds
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hunne zieken in het bosch achterlaten en zelf 
verder trokken; do Orang sakoi van Malaka 
begraven hunne dooden, verbranden hou huis, 
waarin de persoon gestorvon is en verlaten 
de plaats, zelfs ten koste van hot to veld staand 
gewas. Do Orang koeboo ontvluchten aan
stonds do plaats, waar zij een doodo begraven 
bobben. De bewoners van Ccrara’s Z. O.-lcust 
trekken na eeno begrafenis naar elders; do 
bewoners van Bocroe verlaten het huis, waarin 
iemand gestorvon is, dat met den grond waarop 
het staat, voortaan ongeluk brengt; maar om 
veelvuldig verhuizen te voorkomen, brengt 
men den zieke liever bij voorbaat op een afgo- 
legen plek. Eveneens om van het bezoek van 
den geest des overledenen verschoond te blijven, 
brengt men het lijk langs een anderen weg dan 
den gewonen buitenshuis, b. v. door een op
zettelijk daartoe gemaakte opening in den wand, 
die dadelijk weer gedicht wordt: de geest langs 
denzclfden weg pogende terugtekeeren vindt 
de opening gesloten. In het district Tonsawang 
in de Minahasa werd, ter verwijdering van het 
lijk, eene opening in den vloer gemaakt van 
het op palen staande huis. Om den tuin gele d 
wordt de geest in bijna letterlijken zin op Su- 
matra, waar de lijkbaar driemaal het erf wordt 
rondgedragen; in de Minahasa geschiedde en 
in Siam geschiedt hetzelfde rond het huis en 
„at full speed”, zooals Frazer het noemt, of op 
„een koddig drafje”, naar Graafland zich uit
drukt. Intusschcn heeft dit driemaal rondgaan 
ook plaats bij andere gelegenheden; wanneer bij 
Boegineezcn en Makassaren op den 9dcn dag 
na do geboorte de processie uitgaat met de pla
centa en met de klappers, die geplant worden 
als één van levensgeest met dien van het kind, 
dan loopt men drie malen rond de woning. 
En wanneer een Bataksche radja een hoogge- 
plaatstcn gast grootc eer .bewijst, dan gaat 
hij met muziek ook driemaal rond de woning. 
In i.ot laatste geval moet stellig aan eerbewijs 
gedacht worden; ondenkbaar is het niet, dat 
hei gebruik eer te bewijzen op deze manier ont
sproten is uit eene gewoonte, die met eerbewijs 
niets te maken had, De Dajaks in het district 
Doesoen-Timor in Z. O. Borneo gaan in looppas 
naar do begraafplaats, en na het lijk haastig be
graven te hebben, op dezelfde wijze weder naar 
huis. Hot bestrooien van don weg, dien do lijk
st oei volgt, met asch op het eiland Babar en bij 
do Zee-Dajaks van Serawak heeft hetzelfde 
ten doel: don geest het vinden van den tcrug- 

bomoeilijken; laatstgenoemden zetten

zoolang het lijk niet begraven is, tot afwering 
van deze geesten, staat op éón lijn met het luiden 
der klokken bij eene begrafenis, dat oorspronke
lijk dezelfde beteekenis had: de verdrijving 
van „duyvelen on tempeesten”. Opmerkelijk 
is het, dat bij enkele volken op dit geraas 
periodo van volmaakte rust en stilte volgt, 
gedurende wclko de rijststamper en het weefge
touw ongebruikt blijven, geen muziek of luid 
gesprek gehoord wordt en geen haan mag 
kraaien; aldus bij de Makassaren en Bocginee- 
zen, in Bolang-Mongondo, op de Kci-eilanden, 
op Babar. Dient het rumoer om de geesten 
uit het dorp to verjagen, de daarop volgende 
stilte heeft ten doel om hen bij mogelijken 
terugkeer in den waan te brengen, dat zij ver
keerd zijn en op een of ander onbewoond eiland 
aanlandden. Zooals straks blijken zal, heeft de 
onthouding van feesten en muziek allicht ook 
nog een anderen grond.

In de eerste plaats zijn het do verwanten, die 
zich voor den geest des overledenen hebben to 
wachten. Men sluit dus het sterfhuis — wij herin
neren hier aan het analoge „gesloten” zijn van 
het sterfhuis in Westersche landen — en komt 
er zoo min mogelijk buiten; bij de Alfoeren van 
de Minahasa blijft de man, na het overlijden 
zijner vrouw, dagen lang in huis zonder zich te 
vertoonen; bij do Noemforcn is do familie ver
plicht thuis to blijven in den meest volstrekten 
zin, do weduwe zelfs maanden lang; bij de hei- 
denscho stammen van ccntraal-Flores moet zij 
zeven dagen in de woning doorbrengen, op de 

gehcelen rouwtijd; aan de 
Oostkust der Geelvinksbaai houdt de Papoea- 
weduwo in een afzonderlijk huisje verblijf, totdat 
alle formaliteiten afgeloopeu zijn, die bij den 
dood des mans vervuld moeten worden. Nauw 
sluit zich hierbij aan de gewoonte om zich op eene 
of andere manier onkenbaar te maken, ten einde 
met nog meer zekerheid de onaangename bejege
ning van de geesten der gestorvenen te ontgaan. 
Dat hierin de oorsprong ligt van liet rouwdragen, 
later als uiting van droefheid beschouwd, wordt 
met stelligheid beweerd. Op Nieuw-Zeeland, 
op de Nieuwe Hebriden en in Nieuw-Brctanje 
verft men zich in den rouwtijd zwart; op de 
Aroe-eilanden zijn het de weduwen, die met 
breede, zwarte strepen getoekend worden; en de 
heidenen van do Minahasa wreven elkander 
liet gelaat met houtskool in. Evenzeer wordt 
het veranderen van de kleeding als eene tot 
hetzelfde doel strekkende vermomming gebezigd. 
Do Nocmforceschc vrouwen aan de Doré-baai 
verwisselen hare kleeding met saroengs, van 
grove, blauwe of zwarte stof; de armere Papoea’s 
doen eenvoudig een voorschoot van boombast 
a-n; de vrouwen, die anders do borsten door 
de saroeng bedekt dragen, loopen nu met ont
bloot bovenlijf. Bij de Papoea’s van do bocht 
van Kaimani (Z. W.-kust van N.-Guinea) rouwt 
de weduwe over haren man door een het achter

een

Aroe-eilanden den

teweg
•.-en I.ot ladder gekapten boomstam overeind op 
of bamboe randjau’s (scherpgepunte paaltjes) 
in bet kerkliofpad; on met gelijk oogmerk heelt 
hel begraven in het donker of des nachts 
plaats, zooals bij dezelfde Zee-Dajaks en in 
het district Tobaroo op Halmahéra geschiedt. 
Het rumoer, dat bij een begrafenis gemaakt 
wordt, o. a. door do heidenen van de Mina
hasa, do Bolang-Mongondoërs, de Makassaren 
on Boegineezcn, ,Dajaks, Bataks en Niassers, 
moot mede dienen om de geesten het spoor 
bijster te doen worden; heeft dit rumoer in do 
eerste plaats ten doel do ziel des gestorvenen uit 
hot sterfhuis to verdrijven, ook het verjagen 
van do boozo geesten, die zich bij dergelijko 
gelegenheden gaarne doen gelden, wordt er mede 
beoogd; liet slaan op de gong bij de Niassers

hoofd bedekkende en tot op de schouders afhan
gende kap van zwart of blauw katoen of van 
boombast; aan do Oostkust der Geelvinksbaai 
dragen de vrouwen als rouwpak een mouw
loos baadje van boomschors, met schelpen ver
sierd ; de mannon bezigen tot hetzelfde doel 
pols- on enkelbanden van rotan ; bij do Papoea’s 
van Noemfor is een polsband van rotan een 
teeken rouw, zoomedo het dragen, doorvan
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wat des overledenen was; ook hun de spaar
zaamheid dor achtergeblevenen te toonen ten 
behoeve van het eerlang te vieren doodenfeest 
en hen zoodoende vriéndelijker te stemmen. 
Van gelijke beteekenis kan ook goweest zijn 
het achterwege blijven van muziek en ander 
geraas en van feesten en ook de onthouding van 

..zekero spijzen, het vasten, kan haar ontstaan 
gehad hebben in do meening, dat het niet paste 
onder het oog der geesten als gewoonlijk te 
blijven eten en drinken, terwijl deze hun doodon- 
fecst nog niet hadden gehad.

Ook het water dient in verschillende localitci- 
ten om aan de geesten der dooden den terugkeer 
tot de levenden te beletten; watervrees der gees
ten is hier het punt van uitgang, besprenkelen 
met water van den naar de begraafplaats afge- 
legdcn weg, het breken van een vat met water 
bij het uitdragen van het lijk, uitgieten van water 
over het graf (ook in Arabië van ouds gebruikelijk), 
het baden of het wasschen der handen of voeten 
na de begrafenis, zijn dan oorspronkelijk de 
middelen geweest, om gelijk Frazer het (t. a. p. 
bl. 80) uitdrukt, „to place a physical barrier 
between the living and the deadV, wellicht later, 
toen de oorspronkelijke beteekenis van het 
ceremonieel was vergeten, hier en daar be
schouwd als middelen om zich te reinigen van 
de aanraking met den doode. Het feit, dat ook 
bij andere gelegenheden dan bij sterfgevallen 
het water gebezigd wordt tot afweer van onheil 
(= booze geesten), bevestigt deze opvatting.

De rouw, de vermomming, eindigt wanneer do 
overlevenden hun plicht tegenover den over
ledene hebben vervuld; die plicht bestaat in 
het vieren van het doodenfeest. Aan het geloof 
aan eene voorzettting van het leven na den 
dood voegt zich de verplichting der achterge
blevenen om te zorgen voor een behoorlijk uitzet 
van den gestorvene; hem moet worden medege
geven alles waaraan hij ginds behoefte zal 
hebben: menschen worden gedood om hora 
daar te dienen, dieren, spijzen, klecderen, huis
raad, wapens, dat alles wordt geofferd tot zijn 
nut; ten grondslag hieraan ligt mede het begrip, 
dat de mensch ook na zijn dood eigenaar blijft 
van zijn bezittingen en als roof wordt beschouwd 
wat de ach ter blij venden zich daarvan toeëigenen ; 
alles wat bij het graf wordt neergelogd, wapens, 
sieraden en kostbare klecding, zooals bij do 
Dajaks geschiedt, getuigt van deze opvatting. 
Indien het doodenfeest altijd gevierd werd 
dadelijk na de begrafenis, dan zou de geest van 
den overledene, uitgerust tot het beginnen van 
zijn nieuw leven, voldaan zijn en niet lonig- 
keeren tot zijne verwanten, dan zou dus de 
vermomming van dezen, hun rouw, overbodig 
zijn. Maar meestal geschiedt dat niet en wordt 
het doodenfeest wegens gemis aan de benoodigdo 
middelen uitgestekl, soms jaren Jang, en opdat 
niet do geest, haveloos ginds aankomend, een 
slecht onthaal vinde in het land der zaligen 
wordt de begrafenis vaak even lang verschoven; 
al dien. tijd behoudt de geest, op aarde lerugge- 
houden, zijne vordering op de levenden. Meestal 
wordt het lijk hier of daar, al of niet in een goed 
gesloten kist, neergezet. Heeft de begrafenis, 
het doodenfeest plaats gehad, is de plicht van 
de overgeblevenen jegens den overledene ge
kweten, dan kan de rouw, oorspronkelijk de ver
momming, worden afgelegd. Inderdaad geldt

do weduwe, van een lap boomschors, bij wijze 
van kap over het hoofd geslagen; het rouwpak 
der Papoea’s van Japènls Zuidkust is een van 
boven toegenaaide mat van pandanblad op 
het hoofd gedragen. Bij sommige Dajakscho 
stammen zijn ook rouwkappen in gebruik, 
b. v. bij de Mëndalam Kajans van Tandjoeng 
Karang in Centraal-BorneoMNieuwenhuis, Qu?? 

..•durch Borneo, I, 144 mctApl. 26; Juynboll, 
t Catalogus van Borneo, II, p. 357). Op het eiland 

Roon dragen de vrouwen bij dezelfde gelegen
heid een zak over het hoofd in den vorm van een 
monnikskap; bij de bewoners van Ceram bestaat 
de rouw in het dragen van oude kleedingstukken, 
het afleggen of met oud, wit katoen verwisselen 
van arm- en beenringen en het los laten hangen 
der haren; dezelfde haardracht is in den rouw- 
tijd bij de vrouwen van de Kei-eilanden gebruike
lijk en de mannen loopen dan blootshoofds; 
ook de Dajaks leggen als toeken van rouw hunne 
sieraden af en dragen rouwkleeding. In geheel 
Borneo bestaat de rouwkleeding uit boomschors 
Nieuwenhuis. In Centr. Borneo. I, 220, II, 280;

durch Borneo, I, 91, 144, 338; Ling Roth, I. 
:8, 209, 258; II, 53, 58; Tromp in Bijdr. T. L. 

V. 1888, p. 64; Juynboll, Catal. v. Borneo, ï.'Cr). 
Op liet eiland Kisar worden alle tooisels afge
legd, het haar blijft ongekamd en de voddige 
kleederen van donkere kleur worden gedragen. 
In de Minahasa zijn bij het heidensche gedeelte 
der bevolking groote, zwarte hoeden in gebruik 
of zwarte hoofddoeken; bij de Makassaren en 
Boegineezen mogen de mannen, in den rouw- 
tijd geen broeken dragen, maar alleen saroengs 
en moeten zij hun kris afleggen. Bij de Ma- 
leiers dragen soms de mannen als teeken van 
rouw een witten hoofddoek (k a b o o n g), van 
welk gebruik ook bij de Javanen en andere 
geïslamiseerde volken van den Archipel sporen 
worden aangetroffen. De witte kleur voor 
rouwkleeding is waarschijnlijk aan de Hindoes 
ontleend. De Timoreezen dragen een zwart 
bovenkleed en bij de Olo-Ngadjoe moeten de 
vrouwen, die gewoonlijk blootshoofds gaan, in 
den weduwstaat een witten of zwarten hoofd-'
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doek dragen, ook bij de Bataks en de Baliërs 
is het adat, dat de weduwe het hoofd bedekt 
met een doek of een slèndang. Het rouwkleed 
is dus gemeenlijk juist het tegenovergestelde 
van de gewone kleeding; wie bonte Ideeren 
draagt, trekt dan witte of zwarte aan; wie anders 
voldoende gekleed gaat, legt de kleeding dan 
zoo goed als geheel af of doet oude, gescheurde 
aan; wie in den regel ongekleed gaat, zoekt 
dan eenigerlei kleedingstuk op; wie sieraden 
draagt, ontdoet zich dan daarvan of indien 
dit niet kan, maakt hij ze onzichtbaar door om
wikkeling met doek; wie geen versierselen draagt, 
tooit zich er dan mede; wie het haar wascht en 
karnt en opgestoken draagt, laat liet dan onge
kamd hangen; wie blootshoofds loopt, bedekt 
zich dan het hoofd met een kap of een hoofddoek; 
en deze laatste manier is wel de meest verspreide 
— men denko aan onze rouwsluiers; trouwens 
waar vermomming bedoeld werd, lag het be
dekken van het hoofd wel het eerst voor de hand.

Naast deze pogingen tot misleiding der geesten, 
zal ongetwijfeld het zich hullen in een armelijker 
kleed ij dan gewoonlijk, in sommige gevallen 
oorspronkelijk de bedoeling gehad hebben hen 
te doen zién, dat men zich niets toeeigende van
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als regel, dat de rouw eindigt bij het dooden- wordt afgesneden; en terwijl op dat eiland in 
feest; do geest verlaat dan voorgoed de aarde, sommige govallcn hot dooden achterwege bleef 
tenzij men zich, zooals Dajaks en Bataks b.v. on dio schijn-onthoofding is behouden, verviel 
hot zielenland op aardo voorstelt, on men heeft oldors ook deze en bleef alleen hot afsnijden der 
hem niet langer to vreezen. Torwijl oorspronke- haren als offer over. Oorspronkelijk was dus 
lijk do rouwtijd onbepaald van duur was, is hot afsnijden van het haar geen offer; do mensch 
bij eonigo volken een bepaaldo termijn daarvoor werd geofferd en men sneed hom haar af 
in do plaats gekomen, afhankelijk alweder van om de ziel het verlaten van het lichaam to ver- 
den stand des overledenen, ovenals bij ons ge- gemakkelijken; eerst toen het dooden van het 
bruikelijk is. slachtoffer achterwego bleef, werd zijn haar

In den regel is het aan do weduwe of den het offor in zijne plaats. In den beginne moet het 
weduwnaar niet geoorloofd to hertrouwen voor afsnijden der haren alleen toegepast zijn bij 
do rouwtijd om is. Oorspronkelijk is dit gebruik hen, die verplicht waren den overledene bij zijn 
hoogstwaarschijnlijk het gevolg geweest van reis naar het onbekende land te volgen; allengs 
het geloof, dat de gestorven echtgenoot of echt- is de verplichting ook aan anderen opgelegd, toen 
genooto zoolang zijn of haar geest nog op aarde de ceremonie ophield een offer te zijn en een 
vertoefde, de macht had de weduwe of wedtiw- teeken van rouw werd, waarmede zelfs dieren, 
naar wegens ontrouw to straffen; vertrek van paarden, muilezels en schapen werden voor
den geest naar het zielenland hield de vrees voor zien. Dat, zooals voor de hand lag te onder- 
die 6traf op. Later zal aan dit gebruik de betee- stellen, het afsnijden der haren mede te rang- 
kenis gegeven zijn van een voorbehoedmiddel schikken is onder de vermommingen, hoewel 
tegen confusio sanguinis. het als vermomming uiterst geschikt is, mag

Ecnigszins afzonderlijk — voor zoover in opgrond van het bovenstaande betwijfeld worden, 
do ethnologie iets afzonderlijk staan kan — LiteraUiuH^Wilken, Ueber das Haaropfer und
vindt men (ook) in den Archipel het gebruik om einige andereYTrauergebrauche bei dén Vólkern 
zichten teeken van rouw het hoofdhaar te doen Indonesiens, Revue'col. internat. II 1886, I, 
afscheren of afknippen. Bij de Noemforeezen 1887; Frazer, Certain burïal customs as ïllustra- 
docn zulks do naaste verwanten; do man laat het tive of the theory of the soul, Journ. of the 
hoofd bij den dood zijner vrouw kaal afscheren op Antlirop. Inst. of Gr. Britain and Ireland XV. 
een voorhoofdlok na. Evenzoo doen de Papoea’s OVERSCHIJVINGSRECHT. Zie BELASTIN- 
van het Arfalc-geborgtc. Ook op de N.O.-kust GEN, Dl. I. blz. 261.
van Nieuw-Guinea en op de Z.O.-kust bij Port OVERSTRATEN (PIETER GERHARDÜS 
Moresby is scheren of kortsnijden van het haar VAN). Geb. uit hot huwelijk van J. H. Van 
een teeken van rouw. Bij do Galélareezen en Overstraten, burgemeester van Bergen-op-Zoom 
Tobéloreezcn van Halmahéra knippen de fa- en 0. W. Aelmans en in die plaats gedoopt 19 
milieleden des overledenen de wenkbrauwen Febr. 1755. In 1780 benoemd tot extra-ordinair 
en het haar boven het voorhoofd af. Op de Aroe- 
cilandcn is het de vrouw, die na den dood 
baars mans zich hot haar doet afknippen; maar 
ook mannen on kinderen volgen dit gebruik.
Op do Locang-groep, op Babar, op Dawalor, 
bij do Timoreozcn (de gehcele familie), bij de 
Baliërs (in het rijk Badoeng alleen de helft van het 
hoofdhaar), vroeger op Java, bij de Olo-Ngadjoe 
bij de Dajakschc stammen in het binnenland 
van Koetei, bij do Tring-Dajaks, op Enggano, 
bij de Maloiers van Malaka bestaat do gewoonte 
van haar-afsnijden in verschillende wijzen 
van doen en bij onderscheiden gelegenheden, 
zooals bij hofrouw, enz.

Naast dit gebruik, dat in zekeren zin.ecne 
soort verminking van het lichaam is, staan andere, 
die stellig aldus genoemd moeten worden: het 
bloedig verwonden van het hoofd, zooals vroeger 
bij de Bataks geschiedde en nog geschiodt bij 
do Urang sakei van do Mand au en de Rokan ter 
O.-kust van Sumatra, hot afsnijden van vinger- 
of tecnledon, ja zelfs van gcheelo vingers. In 
al deze gevallen wordt hot bij do begrafenis 
gebruikelijke menseken offer afgekocht door 
een deel voor het geheel to geven; en zoo 
is ook het afsnijden, geheel of gedeeltelijk, van 
het hoofdhaar oorspronkelijk substituut voor 
het monschcnoffcr geweest. Dat juist aan het 
haar tot dit doel do voorkeur wordt gegeven, 
moet worden afgeleid van het geloof, dat bij 
menschenoffers liet ontwijken van do ziel uit 
hef lichaam werd vergemakkelijkt door don te 
ofmren menseh een haarlok aftesnijden; op 
Nais gebeurt het nog heden ten dage, dat bij 
de schijn-onthoofding den slaaf een bosje haar

lid in den Raad van Justitie to Batavia, vertrok 
hij naar Batavia, waar hij in 1781 aankwam; 
achtereenvolgens werd hij benoemd tot ordinair 
lid in dien Raad (1783), advokaat-fiskaal ad 
interim (1783), 2e secretaris der Hoogo Regee- 
ring (1784), le secretaris (1786), Raad extra
ordinair van Ned.- Indië(1789), Gouverneur 
en Directeur van Java’s Noordoostkust (1791). 
In die betrekking werkte hij mede tot de verhef
fing van den Pangéran Adipati Anorn van Djok- 
jalcarta tot Sultan Mangkoe Boewana II, meer 
bekend als Sultan Sëpoeli (zie JAVA, Ge
schiedenis, Dl. II, blz. 205—207) en regelde de 
troonsopvolging, zoowel in dat rijk als in Soera- 
karta on in hot vorstendom van Mangkoe Ne
gara; eene memorie, door hem aan zijnen opvolger 
ter hand gesteld, bevatte belangrijke bijdragen 
voor do kennis van Java’s Noordoostkust tijdens 
zijn bestuur. Don 16cn Aug. 1796 werd hij door 
Commissarissen-Goneraal aangesteld tot Gouv.- 
Gen. tevens Comm.-Gon., welke benoeming 
22 Jan. 1798 in Nederland bevestigd werd. 
Hij trad 17 Febr. 1797 als Landvoogd op; 
bij do ontbinding der Hoogo Commissie in 1799 
trad hij als Comm.-Gen. af, maar bleef als Gouv.- 
Gen. met het bestuur belast, tot hij 22 Aug. 
1801 to Batavia overleed. In 1799 was hij aan- 
gestcld tot Genoraal-en-chof over de Indische 
troepen, en werd in 1800 door het Uitvoerend 
Bewind met den rang van Luit.-Gen. bekleed.

Tijdens hot bestuur van Van Overstraten, die 
als Gouv. van Java’s N.O.-kust zich zeer onder
scheidde, doch als Gouv.-Gon. zeer mooilijke 
tijden boleefde, werd de O.-I. Cornp. ontbonden, 
ging Ternato in handen dor Eugclschon over en
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wat des overledenen was; ook hun de spaar
zaamheid der achtergeblevenen te toonon ten 
behoeve van het eerlang te vieren doodenfeest 
en hen zoodoende vriéndelijker te stemmen. 
Van gelijke beteekenis kan ook geweest zijn 
het achterwege blijven van muziek on ander 
geraas en van feesten en ook de onthouding van 
.zekere spijzen, liet vasten, kan haar ontstaan 
gehad hebben in de meening, dat het niet paste 
onder het oog der geesten als gewoonlijk to 
blijven eten en drinken, terwijl deze hun dooden
feest nog niet hadden gehad.

Ook het water dient in verschillende localitei- 
ten om aan do geesten der dooden den terugkeer 
tot de levenden te beletten; watervrees der gees
ten is hier het punt van uitgang, besprenkelen 
met water van den naar de begraafplaats afgc- 
legden weg, het breken van een vat met water 
bij het uitdragen van het lijk, uitgieten van water 
over het graf (ook in Arabiëvan ouds gebruikelijk), 
het baden of het wasschen der handen of voeten 
na de begrafenis, zijn dan oorspronkelijk de 
middelen geweest, om gelijk Frazer het (t. a. p. 
bl. 80) uitdrukt, „to place a physical barrier 
bet ween the living and the dead”, wellicht later, 
toen de oorspronkelijke beteekenis van het 
ceremonieel was vergeten, hier en daar be
schouwd als middelen om zich te reinigen van 
de aanraking met den doode. Het feit, dat ook 
bij andere gelegenheden dan bij sterfgevallen 
het water gebezigd wordt tot af weer van onheil 
(= booze geesten), bevestigt deze opvatting.

De rouw, de vermomming, eindigt wanneer do 
overlevenden hun plicht tegenover den over
ledene hebben vervuld; die plicht bestaat in 
het vieren van het doodenfeest. Aan het geloof 
aan eene voorzettting van het leven 11a den 
dood voegt zich de verplichting der achterge
blevenen om te zorgen voor een behoorlijk uitzet 
van den gestorveno; hem moet worden medege
geven alles waaraan hij ginds behoefte zal 
hebben: menschen worden gedood om hem 
daar te dienen, dieren, spijzen, klcederen, huis
raad, wapens, dat alles wordt geofferd tot zijn 
nut; ten grondslag hieraan ligt mede het begrip, 
dat de mensch ook na zijn dood eigenaar blijft 
van zijn bezittingen en als roof wordt beschouwd 
wat de aehterblij veilden zich daarvan tooëigenen ; 
alles wat bij het graf wordt neergelegd, wapens, 
sieraden en kostbare kleeding, zooals bij de 
Dajaks geschiedt, getuigt van deze opvatting. 
Indien het doodenfeest altijd gevierd werd 
dadelijk 11a de begrafenis, dan zou de geest van 
den overledene, uitgerust tot het beginnen van 
zijn nieuw leven, voldaan zijn en niet tcrug- 
keeren tot zijne verwanten, dan zou dus de 
vermomming van dezen, hun rouw, overbodig 
zijn. Maar meestal geschiedt dat niet en wordt 
het doodenfeest wegens gemis aan de benoodigde 
middelen uitgesteld, soms jaren lang, en opdat 
niet de geest, haveloos ginds aankomend, 
slecht onthaal vinde in het land der zaligen 
wordt de begrafenis vaak even lang verschoven; 
al dien tijd behoudt de geest, op aarde terugge- 
houden, zijne vordering op de levenden. Meestal 
wordt het lijk hier of daar, al of niet in een goed 
gesloten kist, neergezet. Heeft de begrafenis, 
het doodenfeest plaats gehad, is de plicht 
de overgeblevenen jegens den overledene 
kweten, dan kan de rouw, oorspronkelijk de ver
momming, worden afgelegd. Inderdaad geldt

do weduwe, van een lap boomschors, bij wijze 
van kap over het hoofd geslagen; het rouwpak 
der Papoea’s van Japènjs Zuidkust is een van 
boven toegenaaido mat van pandan blad op 
het hoofd gedragen. Bij sommige Dajakscho 
stammen zijn ook rouwkappen in gebruik, 
b. v. bij de Mëndalam Kajans van Tandjocng 
Karang in Centraal-BorneowNieuwenliuis, Qucr 

^durch Bornco, I, 144 metApl. 26; Juynboll, 
b / Catalogus van Borneo, II, p. 357). Op hot eiland 

Hoon dragen de vrouwen bij dezelfde gelegen
heid een zak over het hoofd in don vorm van een 
monnikskap; bij de bewoners van Ceram bestaat 
de rouw in het dragen van oude kleedingstukken, 
het afleggen of met oud, wit katoen verwisselen 
van arm- en beenringen en liet los laten hangen 
der haren; dezelfde haardracht is in den rouw- 
tijd bij de vrouwen van de Kei-eilanden gebruike
lijk en de mannen loopen dan blootshoofds; 
ook de Dajaks leggen als teeken van rouw hunne 
sieraden af en dragen rouwkleeding. In geheel 
Borneo bestaat de rouwkleeding uit boomschors 
(Nieuwenhuis. In Centr. Bornco. I, 220, II, 280; 

Xiuer durch Borneo, I, 91,144, 338; Ling Roth, I. 
13S, 2Ö9, 25S; II, 53, 5S; Tromp in Bjjdr. T. L. 
V. 1888, p. 64; Juynboll, Catal. v. Borneo, 1. c.). 
Op liet eiland "Kisar worden alle tooisels afge
legd, het haar blijft ongekamd en de voddige 
klcederen van donkere kleur worden gedragen. 
In de Minahasa zijn bij het heidensche gedeelte 
der bevolking groote, zwarte hoeden in gebruik 
of zwarte hoofddoeken; bij de Makassaren en 
Boegineezen mogen do mannen, in den rouw- 
tijd geen broeken dragen, maar alleen saroengs 
en moeten zij hun kris afleggen. Bij de Ma- 
leiers dragen soms de mannen als teeken van 
rouw een witten hoofddoek (k a b o o n g), van 
welk gebruik ook bij de Javanen en andere 
geïslamiseerde volken van den Archipel sporen 
worden aangetroffen. De witte kleur voor 
rouwkleeding is waarschijnlijk aan de Hindoes 
ontleend. De Timoreezen dragen een zwart 
bovenkleed en bij de Olo-Ngadjoe moeten de 
vrouwen, die gewoonlijk blootshoofds gaan, in 
den weduwstaat een witten of zwarten hoofd-' 
doek dragen, ook bij de Bataks en de Baliërs 
is het adat, dat de weduwe het hoofd bedekt 
met een doek of een slendang. Het rouwkleed 
is dus gemeenlijk juist het tegenovergestelde 
van de gewone kleeding; wie bonte kleeren 
draagt, trekt dan witte of zwarte aan; wie anders 
voldoende gekleed gaat, legt de kleeding dan 
zoo goed als geheel af of doet oude, gescheurde 
aan; wie in den regel ongekleed gaat, zoekt 
dan eenigerlei kleedingstuk op; wie sieraden 
draagt, ontdoet zich dan daarvan of indien 
dit niet kan, maakt hij ze onzichtbaar door om
wikkeling met doek; wie geen versierselen draagt, 
tooit zich er dan mede; wie het haar wascht en 
kamt en opgestoken draagt, laat het dan onge
kamd hangen; wie blootshoofds loopt, bedekt 
zich dan het hoofd met een kap of een hoofddoek; 
en deze laatste manier is wel de meest verspreide 
— men denke aan onze rouwsluiers; trouwens 
waar vermomming bedoeld werd, lag het be
dekken van het hoofd wel het eerst voor de hand.

Naast deze pogingen tot misleiding der geesten, 
zal ongetwijfeld het zich hullen in een armelijker 
kJeedij dan gewoonlijk, in sommige gevallen 
oorspronkelijk do bedoeling gehad hebben hen 
te doen zien, dat men zich niets toeeigende van
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als regel, dat de rouw eindigt bij het dooden- 
feest; de geest verlaat dan voorgoed do aarde, 
tenzij men zich, zooals Dajaks en Bataks b.v. 
het zielenland op aarde voorstelt, en men heeft 
hem niet langer te vreezen. Terwijl oorspronke
lijk de rouwtijd onbepaald van duur was, is 
bij eenigo volken een bepaaldo termijn daarvoor 
in de plaats gekomen, afhankelijk alweder van 
den stand des overledenen, evenals bij ons ge
bruikelijk is.

In den regel is het aan de weduwe of den 
weduwnaar niet geoorloofd te hertrouwen voor 
do rouwtijd om is. Oorspronkelijk is dit gebruik 
hoogstwaarschijnlijk het gevolg geweest van 
het geloof, dat de gestorven echtgenoot of echt- 
genoote zoolang zijn of haar geest nog op aarde 
vertoefde, do macht had do weduwe of weduw
naar wegens ontrouw to straffen; vertrok van 
don geest naar het zielenland hield do vrees voor 
die straf op. Later zal aan dit gebruik do beteo- 
kenis gegeven zijn van een voorbehoedmiddel 
tegen confusio sanguinis.

Eenigszins afzonderlijk — voor zoover in 
do ethnologio iets afzonderlijk staan kan — 
vindt men (ook) in den Archipel het gebruik om 
zich ten teeken van rouw het hoofdhaar te doen 
afscheren of afknippen. Bij do Noemforeezen 
doen zulks do naaste verwanten; do man laat het 
hoofd bij den dood zijner vrouw kaal af scheren op 
een voorhoofdlok na. Even zoo doen de Papoea’s 
van het Arfak-gobergte. Ook op do N.O.-kust 
van Nieuw-Guinea en op de Z.O.-kust bij Port 
Moresby is scheren of kort snijden van het haar 
een teeken van rouw. Bij de Galélareezen en 
Tobéloreezen van Halmahóra knippen de fa
milieleden des overledenen do wenkbrauwen 
en het haar boven het voorhoofd af. Op de Aroe- 
eilanden is het de vrouw, die na den dood 
baars mans zich het haar doet afknippen; maar 
ook mannen en kinderen volgen dit gebruik. 
Op de Loeang-grocp, op Babar, op Dawalor, 
bij de Timoreezcn (de gchecle familie), bij do 
Baliërs (in liet rijk Badoeng alleen de helft van hot 
hoofdhaar), vroeger op Java, bij de Olo-Ngadjoe 
bij de Dajakscho stammen in het binnenland 
van Koetei, bij de Tring-Dajaks, op Enggano, 
bij de Maleiers van Malaka bestaat de gewoonte 
van haar-afsnijden in verschillende wijzen 
van doen en bij onderscheiden gelegenheden, 
zooals bij hofrouw, enz.

Naast dit gebruik, dat in zekeren zin eeno 
soort verminking van hetlichaam is, staan andere, 
die stellig aldus genoemd moeten worden: het 
bloedig verwonden van het hoofd, zooals vroegor 
bij de Bataks geschiedde en nog geschiodt bij 
do drang sakei van de Mandau en de Rokan ter
0. -kust van Sumatra, het afsnijden van vinger- 
of tecnlcden, ja zelfs van goheelo vingers. In 
al deze gevallen wordt hot bij de begrafenis 
gebruikelijke monschenoffor afgekocht door 
een deel voor het gehcol to geven; on zoo 
is ook het afsnijden, gcheol of gedeeltelijk, van 
het hoofdhaar oorspronkelijk substituut voor 
hot monschenoffor geweest. Dat juist aan het 
haar tot dit doel do voorkeur wordt gegeven, 
moet worden afgeleid van het geloof, dat bij 
monschenoffers het ontwijken van do ziel uit 
het lichaam werd vergemakkelijkt door den te
01. 'eien monsch een haarlok aftcanijdon; op 
Nais gebeurt het nog heden ten dage, dat bij 
de schijn-onthoofding den slaaf een bosje haar

wordt afgesneden; en terwijl op dat eiland in 
sommigo gevallen het dooden achterwege bleef 
on dio schijn-onthoofding is behouden, verviel 
elders ook deze en bleef alleen hot afsnijden der 
haren als offer over. Oorspronkelijk was dus 
het afsnijden van het haar geen offer; de mcnsch 
werd geofferd en men sneed hem haar af 
om do ziel het verlaten van het lichaam te ver
gemakkelijken ; eerst toen het dooden van het 
slachtoffer achterwege bleef, werd zijn haar 
het offor in zijno plaats. In den beginne moet het 
afsnijden der haren alleen toegepast zijn bij 
hen, die verplicht waren den overledene bij zijn 
reis naar het onbekende land te volgen; allengs 
is de verplichting ook aan anderen opgelegd, toen 
do ceremonie ophield een offer to zijn en een 
teeken van rouw werd, waarmede zelfs dieren, 
paarden, muilezels en schapen werden voor
zien. Dat, zooals voor do hand lag te onder
stellen, lxet afsnijden der haren mede te rang
schikken is onder de vermommingen, hoewel 
het als vermomming uiterst geschikt is, mag 
opgrond van het bovenstaande betwijfeld worden.

Literatuur1^Wilken, Ueber das Haaropfer und 
einige andeifexTrauergebrauclie bei den Vólkern 
Indonesiens, Revue' col. internat. II 1886, I, 
1887; Prazer, Certain burial customs as ïllustra- 
tive of the theory of the soul, Journ. of the 
Anthrop. Inst. of Gr. Britain and Ireland XV.

OVERSCHIJVINGSRECHT. Zie BELASTIN
GEN, Dl. I. blz. 261.

OVERSTRATEN (PIETER GERHARDUS 
VAN). Geb. uit het huwelijk van J. H. Van 
Overstraten, burgemeester van Bergen-op-Zoom 
en 0. W. Aelmans en in die plaats gedoopt 19 
Febr. 1755. In 1780 benoemd tot extra-ordinair 
lid in den Raad van Justitio te Batavia, vertrok 
hij naar Batavia, waar hij in 1781 aankwam; 
achtereenvolgens werd hij benoemd tot ordinair 
lid in dien Raad (1783), advokaat-fiskaal ad 
interim (1783), 2e secretaris der Hoogo Regee- 
ring (1784), le secretaris (1786), Raad extra
ordinair van Ned.- Indië(17S9), Gouverneur 
en Directeur van Java’s Noordoostkust (1791). 
In dio betrekking werkte hij mede tot de verhef
fing van den Pangóran Adipati Anom van Djok- 
jakarta tot Sultan Mangkoo Boe wan a, II, meer 
bekend als Sultan Söpooh (zie JAVA, Ge
schiedenis, Dl. II, blz. 205—207) on regelde do 
troonsopvolging, zoowel in dat rijk als in Soera- 
karta on in hot vorstendom van Mangkoo Ne
gara; eene memorie, door hom aan zijnen opvolger 
ter hand gesteld, bovatto belangrijke bijdragen 
voor do kennis van Java’s Noordoostkust tijdens 
zijn bestuur. Don 16en Aug. 1796 werd hij door 
Commissarissen-Generaal aangesteld tot Gouv.- 
Gon. tevons Comm.-Gon., welke benoeming 
22 Jan. 1798 in Nederland bevestigd werd. 
Hij trad 17 Pebr. 1797 als Landvoogd op; 
bij do ontbinding der Hoogo Commissie in 1799 
trad hij als Comm.-Gon. af, maar bleef als Gouv.- 
Gen. met het bestuur belast, tot hij 22 Aug. 
1801 to Batavia overleed. In 1799 was hij aan- 
gcsteld tot Gencraal-en-chef over do Indische 
troepen, en werd in 1800 door het Uitvoerend 
Bewind met den rang van Luit.-Gen. bekleed.

Tijdens het bestuur van Van Ovorstraton, die 
als Gouv. van Java’s N.O.-kust zich zeer onder
scheidde, doch als Gouv.-Gen. zeer mooilijke 
tijden beleefde, werd de O.-I. Comp. ontbondon, 
ging Tornate in handen dor Engelschen over on
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OVERSTRATEN (PIETER GERHARDUS VAN)—PAALWORM.

bezittingen bestaan nog overvaart-pacliton n.1. 
in Palembang, do Z. en O. Afd. v. Bornco on 
Oelcbes en O.

OWAR (soexd.).
OWO. Zie VAARTUIGEN.
OXALIS CORNICULATA L., fara. Oxalida- 

( Daoen asam këfcjil (mal.), Semanggi
goenoong (jav.), Tjalingtjing (soend.). Kruid
achtige plant, een soort klaverzuring, ook in 
Nederland voorkomend, met gelo bloemen en 
drietallige, op klaver gelijkende bladeren. Komt 
tot op 3000 M. boven zee voor. Do zure stongcls 
on bladeremvordcn fijngewreven tegen verschil
lende kwalen gebruikt. In groote hoeveelheden 
werkt het schadelijk wegens het gehalte aan 
oxaalzuur.

werd Batavia door een Engclsche vloot 
geblokkeerd en do werken op Onrust en eonigo 
andere eilandjes vernield. ZyrT bestuur, naar 
strikt conservatieve beginselen, streefde inzon- 

rheid naar de weerbaarheid der kolonie.
Zio P. Myer in T. v. Ncd.-Indië, III (1840), 
bl. 204 vlg.
OVERVAARTEN. Op Java en Madoera 
n de overvaarten van ouds verpacht ge

weest. In de jaren 1913 t/m 1915 is daaraan een 
einde gemaakt: in 1913 is do pacht afgesekaft 
in de residentiën Bantam, Batavia, Preanger 
Regentschappen en Cheribon, in het daarop 
volgend jaar in Pekalongan, Semarang, Banjoe- 
mas, Këdoo en Madioen en in 1915 in Rembang,
Soerabaja, Madoera en Kcdiri. Do overvaarten 
zijn tegen eene vergoeding van het Gouvcrne- OXYSTELMA ESCULENTUM R.Br. fam. Na
ment in beheer genomen door de Locale ressor- depiadaceae. Blèntjong (o.-jav.), Pópe (jav.). 
ten met de bedoeling ze op den duur zooveel Windend kruid; de stengels worden als bind-
mogelijk door bruggen te vervangen. Zie I. G. materiaal gebruikt; vruchten, en bladeren gc-

^1913 I. p. 652. In enkele gewesten der buiten- | kookt gegeten.
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Zio FLAGELLARIA.
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PAAL. Een in Ned.-Indië nog zeer veel ge

bruikte maat bij het bepalen van afstanden 
langs wegen. In de meeste gevallen worden, 
indien van „palen” — zonder nadere aandui
ding — gesproken wordt, bedoeld z. g. „Java- 
palen” ter lengte van 400 Rijnl. roeden of 
1506.943 M. In enkele deelen van Sumatra, 
o. a. in de residentie Palembang en de afdeeling 
Këpahiang der residentie Benkoelen (die vroeger 
bij Palembang behoorde) wordt gerekend bij 
z.g. „Sumatra palen”, die 1 zeemijl (of „nautical 
mile” = */* Geogr. mijl), d. i. 1851.852 M. 
lang zijn. In andere deelen van Sumatra, b. v. 
het gouvernement Sumatra’s Oostkust en Atjèh, 
worden de afstanden bij K. M. en onderdeden 
geteld; in de Padangsche Beneden- en Boven
landen wordt gerekend ~nïët Java-palen (die 
daar'veelal op rond 1500 M. worden aangenomen, 
hetgeen elders trouwens in de praktijk ook wel 
voorkomt, zooals o. a. blijkt uit de langs de 
wegen geplaatste mijlpalen). Inde Lampongsche 
Districten wordt eveneens niet Java-palen gere
kend. Nu langzamerhand de wegennetten 
der verschillende gewesten op Sumatra mot elkan
der in verbinding worden gebracht, geven deze 
verschillende eenheden in de praktijk aanleiding 
tot allerlei bezwaren en bestaat het voornemen 
voor het geheelo eiland de z. g. „af stands wijzers” 
geleidelijk te herzien en de Kilometer algemeen 
als eenheid in te voeren.

PAALWORM. Deze gevaarlijke vijand van 
alle met zeewater in aanraking komend hout is 
evenmin een worm als zijn mededinger op het 
land, de witte mier, een mier is, maar hij behoort 
tot de Tweekleppige Weekdieren (Zie SCHELP
DIEREN) en is het naast verwant met de 
Steen hoorders of Boormosselen (Pholadidae). 
De wetenschappelijke naam is Teredo, en tot dit 
geslacht behooren een aantal soorten, waarvan 
er ook in de tropische zeeën voorkomen. Het 
lichaam der Paalwormen is langgestrekt, worm
vormig, en slechts vooraan is een zeer klein

gedeelte bedekt door twee rudimentaire schelpen, 
die elkaar aan rug- en buikzijde slechts even 
bereiken, maar voor en achter een vrijen conca- 
ven rand bezitten. Het dier gebruikt deze 
schelpen als kaken om het hout wegtesnijden. 
De mantelranden zijn bijna geheel met elkaar 
vergroeid; vooraan blijft een opening voor den 
voet over. Aan het achtereind zet het lichaam 
zich voort in een even langgestrekte siphonaal- 
buis, die zich ten slotte in tweeën vertakt: de 
uit- en invoer sipho (zie SCHELPDIEREN). 
Waarde siphonaalbuis zich vertakt, liggen twee 
kalkplaatjes (do paletten) op een ringspier-ver
dikking. De mantel scheidt bovendien aan zijn 
oppervlakte een kalkbuis af, die den boorgang 
van binnen bekleedt en niet met de rudimcntaii’o
schaal vergroeit. Bij het boren weten de dieren 
altijd eikaars gangen te sparen, en ook do opr cr- 
vlakte van het hout, zoodat de aangerichto 
schade dikwijls lang onzichtbaar blijft. De Paal
wormen zijn óónslachtig, er zijn altijd veel meer 
wijfjes dan mannetjes. De voortplanting ge
schiedt door eieren, die in de mantelholto der 
wijfjes zich ontwikkelen tot vrij zwemmende 
larven, wclko door de uitvocr-sipho hot moeder- 
dier en den boorgang verlaten, om zwemmend 
of kruipend te trachten een plaatsje te bereiken, 
waar zij zich in hout inboren kunnen.

Paalwormen schijnen een kortstondigen le
vensduur te hebben, maar daarentegen bijna alle 
houtsooren te kunnen aantasten, zelfs djati. 
In het Jaarverslag omtrent den staat der Bur
gerlijke Openbare Werken in N.-I. over hot jaar 
1895 vindt men een lijst van wild houtsoorten, 
bewerkt door Dr. S. H. Koorders, waaronder 
er voorkomen, die gezegd worden tegen paal
worm bestand te zijn, b.v. Nania vera Miq., 
Kajoe besi bënër, van welke proefpalen geslagen 
zijn, die na 2 jaar nog ongeschonden waren. 
Hoezeer ook in Ned.-Ind. do Paalworm schade 

houten marine-werken kan aanrichten, 
bleek door de vernieling
aan

het grenenhoutenvan
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droogdok to Soerabaja in 1867. Do soort, waar
door die schado worcTaangericht, is een andcro 
dan do Te.re.do navalis dor Europeesclio kusten. 
In het Nat. Tijdsclir. voor-N.-I. XVI, 1858, bl. 13 
wordt hare lengto als 5—7 Ned. palm, haar dildo 
3 Ned. duim opgegeven. In Amerika is in den 
laatsten tijd een nieuw middel tegen den paal
worm met goed gevolg aangewend, nl. de om
hulling der palen met een laag van een mengsel 
uit portlandcement (1 deel), zand (2 declen) en 
grind (3 deelen) bestaande, dat er na het inheien 
omheen gegoten wordt, waartoe men over do 
palen een ijzeren koker schuift, dio na het hard 
worden van hot cement wordt weggenomen. 
In drijvende klappers wordt dikwijls een paal- 
wormsoort gevonden: T. corniformis Lam.

Vele andere zeedieren boren eveneens gangen 
in hout, of zelfs in steen, en worden daarom met 
Paalwormen verward, b. v. de Limnoria, een 
Schaaldier.

Zoetwater verdrijft den Paalworm, en para
sieten, b.v. sommige Ringwormen (Lycoris jucata) 
breidelen hare vermeerdering.

PAARD (Equus caballus L.). De paarden en 
ezels (zie EZEL), soorten van het geslacht 
Equus, behooren tot do Perissodactyla (zie 
HOEFDIEREN) en onderscheiden zich van de 
andere leden dezer afdeeling (rhinoceros en tapir) 
door een dunnere en dicht behaarde huid, maar 
vooral doordat zoowel aan voor- als achter- 
pooten slechts één teen, en wel de oorspronkelijk 
derde, volledig ontwikkeld is, en een hoef draagt, 
terwijl van den tweeden en den vierden teen 
slechts resten, do zgn. „griffelbeenderen”, over 
zijn. Het paard, koeda (mal, soend.); djaran 
(laag-Jav.); kapal (iioog-jav.); djeureun of tjeu- 
reun (jiadoer.); koeda of hoda (BAT.)joeda (atj.) 
djara (soemb.), komt in den Indisclien Archipel 
slechts als huisdier, zelden verwilderd (Timor, 
Zuid-Celebes) voor. Do paarden van den Archipel 
behooren tot hot Oostorscko ras, dat zich van 
het Europeesclio paard ondermeer onderscheidt 
door sterke ontwikkeling van den hersenschedel 
in vergelijking met het gezicht, en vermoedelijk 
van Arabiscken oorsprong is. Do stamvader is 
waarschijnlijk to zoeken in Equus Przewalskii 
Polj., een eerst in 1879 ontdekt klein wild 
paard van Centraal Azië. Vermoedelijk is het 
paard het eerst door do Hindoes in den Archipel 
gekomen.

De talrijke Javaanscho legenden beweren, dat 
de Boeddha-bevolking reeds paarden bezat, 
terwijl in alle mythologische overleveringen de 
Sömbrani (het gevleugelde paard) als de stam
vader van het Indische paard wordt beschouwd. 
Het paard is, tengevolge van het tropische 
klimaat en de natuurlijke levensvoorwaarden, 
van een klein pony-lype, dat overal donzelfden 
ras vorm bezit, doch door kleine afwijkingon in 
don lichaamsbouw in vorsckillondo slagen ver- 
deeld kan worden. Hot Indische paard heeft een 
gemiddelde sckoflhoogto van 1.13—1.33 M. en is 
sterk en evenredig gebouwd. Het hoofd is 
veelal klein met rechte profiellijn, goed aan gezet, 
voorzien van levendige oogen en klcino ooren. 
Do hals is recht, meestal zwaar met breede aan
hechting. Do vrij goed ontwikkelde schoft gaat 
over in een rechte, goed gespierde rugen lendenen. 
Het kruis is ovaal en goed gericht mot. een hoog 
ingeplanten staart. Do borst is breed, do ribben 
goed gewelfd. Do boenen goed gespierd, droog,

met goede gewrichten. De hoeven klein, opge
bouwd uit vasten hoorn. De standen laten wel 
eens wat te wcnschen over, zoodat Fransche 
stand,koeliakkig- en beervoetigheid, steile kooten, 
bij allo indischo paardenslagcn in meerdere of 
mindero mate worden aangetroffen, evenzoo de 
meerdero ontwikkeling der voorhand ten op- 
zichto van do achterhand. Hoewel deze exté- 
rieurbeschrijving den algemeenen bouw der 
indische paardenslagcn weergeeft, komen bij 
enkele slagen hiervan afwijkingen voor.

De Makassaar (Cclebcs-paard) stamt van 
het Java-paard af, was vroeger door zijn kalm 
temperament en groot uithoudingsvermogen 
een uitstekend legerpaard. Het staat zeer vast ter 
been, hetgeen bewezen is bij de vele herten
jachten in geaccidenteerd terrein. Alle robes 
treft men onder die type aan. Door slechte 
levensomstandigheden en het veelvuldig voor
komen van kwaden droes is dit slag zeer in ver
val geraakt. De goede exemplaren zijn 1.256 M.
(4 voet) hoog, hebben sterke pezen, gewrichten 
en hoeven, dio zelden gebreken vertoonen. Uit
voer van dezo paarden heeft niet meer plaats.
De paarden in Gorontalo en de Minahasa „ 
verschillen weinig in bouw van de Makassaren.
De residentie Menado bezit Jr 13.000 en het 
gouvernement van Celebes en Onderhoorig- 
heden i 22.000 paarden.

Het S andelhoutpaar d (Sandelwood) is 
een natuurproduct van bodem en klimaat vaneen 
eigenaardig type, dat in half wilde stoeterijen 
door de Radja’s wordt gefokt. Deze paarden 
loopen in koppels van ^ 25 stuks met een hengst 
(kababa) los in de grasvelden (padang). Om 
de stoeterijen van elkaar to kunnen onderschei
den, worden do ooren op verschillende manieren 
ingekorven. Het is een elegant gebouwd, deugd
zaam paard met veel uithoudingsvermogen, 
van een levendig, ietwat nerveus temperament, 
doch leerzaam bij doelmatige africhting. De 
gemiddelde hoogte bedraagt voor hengsten 
van 1.26—1.33 M., voor merries 1.24—1.26 M. 
Paarden met hooger taille zijn afstammelingen 
van Australische hengsten, destijds in Rendeh in
gevoerd. In een halve eeuw tijds is dit slag zeer ach
teruit gegaan doordat sedert 1S41 gestadige uit
voer van de besto hengsten heeft plaats gehad 
naar Java, Straits-Settlements, Manilla, Mauri
tius en inferieure dieren gebruikt zijn voor de 
fokkerij. De paardenstapel bedraagt ^ 16.000 
stuks en laat duidelijk twee typen onderschei
den, een licht rijpaard in het Zuiden en Oosten, 
een zwaarder slag in hot Noorden en Westen. 
Enkele exterieur-fouten komen nog al eens voor.

Het S ocmbmua paard. Het eiland Soemba- 
wa bevat ruim 65.000 paarden, welke in halfwilde 
stoeterijen wordon gefokt. Het Socmbawa paard 
is slechts gomiddeld 1.15 M. hoog mot zeer 
vurig temporament; hot is een onvermoeide 
draver. Door buitengewoon volhoudingsvermo- 
gon en goed karakter zijn het uitstokendo tuig- 
paarden. Het slag gaat door den grooten uit
voer en het heerschon van kwaden droes zeer ■</. 
achteruit. In het Westelijk deel van het eiland, - '
Bima, wordt een klein, sierlijk rijpaard gefokt, 
dat echter een te geringe taille heeft, doch om 
zijn vlugge gangen en enorm volhoudingsver- 
mogen zeer gezocht is.

Op do eilanden Flores, Savoo, Roti en Timor 
komt oen klein, deugdzaam slag voor.
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ken, terwijl do bouw alles to wenschen o verlaat, 
zoodat afwijkingen in bouw, evenredigheid, en 
standen schering en inslag zijn. Do hoeven zijn 
broos ,daardoor zelden normaal, talrijke hoefge- 
brekon komen door hot ondoelmatig beslag voor.

Het Ball-Lombokpaard komt overeen met 
het Javaansche en ook hot Soembawapaard, waar
mede het veel gekruist is. Do residentie Bali 
bevat i 31000 paarden, waarvan de beste voor
komen in Pringgabaja, Batoeklian en Praja.

De verpleging der paarden door do inlandscke 
bevolking, die grootc factor voor de instand
houding van een goed ras, laat alles to wenschen 
over. In do halfwilde stoeterijen, waar de paar
den dag en nacht buiten loopen, zoeken zij hun 
eigen voedsel en drinkwater; wanneer in de Oost
moesson do grasvegetatio schraal is, heerscht er 
wel eens zoodanige voedselnood, dat vele dieren 
daarvan het slachtoffer worden.

Op Java, waar gowoonlijk gebruikspaarden 
worden gehouden, voedert de inlander de paarden 
met gras, al of niet met toevoeging van onont
bolsterde rijst in bossen (padi) of uitgcdorscht 
(gabah) of maïs (djagoeng).

Bijna overal op Java wordt het gras klein ge
hakt, dan in een ton gemengd met rijstzemelen 
(dëdek), suikerstroop (tètès) en veel water.

Behalve gras wordt ook gevoederd loof van 
mais, van peulvruchten als katjang tjina (rèn- 
dèng, Arachis hypogea) en katjang kadeló (Soya 
hispida). De kampongbevolking laat hare paar
den overdag los loopen op de geoogste rijstvelden 
en grasvelden (pangonnan).

Do huid verpleging der paarden laat bij de 
inlanders alles te wenschen ovei\ Soms wordt 
van roskam en borstel gebruik gemaakt, doch 
meestal slechts van een bos gras of een lap. De 
paarden worden geregeld gebaad, bij den desa- 
man slechts tweemaal in de week. Dikwijls 
worden bij de tuigpaarden 11a verrichten arbeid 
de rugfepieren gemasseerd, hetgeen geschiedt 
door op de paarden to staan en dan de spieren 
met de voeten te kneden. De stalling (op Java 
gëdogan) bestaat bij de gegoede lieden uit bam
boe omwandingen en houten vloer, ook wel van 
bamboe (gedèg, sisak) en een dak van alang- 
alangstroo (atap). Het geheel rust op palen 
of neuten.

Bij den désaman staan de paarden slechts in 
een soort loods (kandang) met atap gedekt en 
een vastgestampten aarden vloer. Do zindelijk
heid laat in den regel veel to wenschen over. 
De paarden worden op Java door do inlandsche 
bevolking als rij-, tuig- en draagpaard gebruikt 
en op do Buitenbezittingen veoln 1 slechts als rij
en draagpaard. De inlanders gaan ruw met hun 
paarden om, hebben geen begrip van africhting, 
vergen soms het on mogelijke en lokken daardoor 
verzet uit, dat de oorzaak wordt van koppigheid.

Het rijpaard (koeda toenggangan, balap. n) 
is meestal onvoldoende afgericht, want de rij
kunst bij do inlanders bestaat uit niet veel meer 
dan rukken, trekken aan do teugels en het 
slaan met de hielen tegen do flanken. Gere
gelde gangen treft men niet aan, slechts trip
pelen in stap,den telgangen den drieslag, waar
bij de paarden steeds op de voorhand loopen. 
Aan de hoven in de Vorstenlanderw'is een pi- 
quour met de africhting der jonge paarden 
belast, doch hierbij ziet men ook steeds den 
telgang en een dansende (tandak) galop in tra vérs.

T^Het eiland Flores bezit ± 19.000 paarden, die 
in half wilde stoeterijen gefokt worden en van 
uit. End óh. veel mot Sandelkoutpaarden zijn ge
kruist, dus veel op dit slag gelijken. Het Savoe- 
paard (De Savoenees) is slechts 1.13 M. hoog, 
krachtig en evenredig gebouwd, met stevige 
beenen, goede pezen en hoeven. Het zijn uitste
kende tuigpaarden, dio veel naar Java worden 
uitgevoerd. Het wordt zwaar mot Sandelhout- 
paarden gekruist.

Het B ot+paar d (koeda kori) is nog kleiner 
dan de vorige, doch om zijn deugdzame eigen
schappen een gezocht tuigpaard.

Het Ti mor paard is van minder goed gehalte 
door gemis aan toezicht op de fokkery. Pogingen 
om het door kruising met Sandelkoutpaarden te 
verbeteren zijn door tegenwerking der bevol
king mislukt.

Do paardenstapcl van Savoe, Roti en Timor 
bedraagt ^ 77000 stuks.

Het Sumatrapaard bestaat uit vierslagen 
n.1. de Padangsche-Bovenlander, de Batakker, do 
Agammer en do Gajoër. De residentie Sumatra’s 
Westkust telti 45.000 paarden, waarvan 26.000 
voorkomen in de Bataklandcn. Het gouvt. 
Sumatra’s Oostkust bezit ongeveer 9500 paar
den en het gouvt. Atjèk en Onderkoorigkeden 
ongeveer 2000 stuks.

Do beste van deze slagen is do Batakker, die 
gefokt wordt in do Toba- en Karolanden,.doch 
door slechte levensvoorwaarden sterk gedegene
reerd is. De goede exemplaren zijn elegant ge
bouwd, met ietwat gedrongen lichaamsbouw, 
levendig temperament, groot uithoudingsver
mogen, vlugge gangen, waardoor zij voor tuig
paarden zeer gezocht zijn. Bij vele exemplaren 
komen nog al eens extéricur-fouten voor als 
zware kaken, nauwen keelgang, steile schouders, 
zadelrug, wolfslendenen, voorts Franscko stand 
en koehakkigkeid. De overige Sumatrapaarden 
hebben veel overeenkomst met den Batakker, 
zijn wat zwaarder gebouwd, doch vertoonen 
veelal wolfslendenen. De Agara- en Gajopaarden 
zijn klein en deugdzaam, worden vrij veel uitge
voerd naar Atjèh en de Batakpaarden naar Deli 
en de Straits Settlements, alwaar zij Deli-ponïes' 
worden genoemd.

Het Javaansche paard. Inde 17eeeuw was 
dit een sterk en deugdzaam paard, dat in den Ja- 
va-oorlog (1825—’30) uitstekende diénsten heeft 
bewezen en zelfs tot 1870 voor het leger werd 
aangekocht. De Scnènans- en Potjoro- (ruiter-) 
feesten hebben destijds veel bijgedragen tot het 
fokken van goede paarden. Door slechte levens
omstandigheden is het Javaanscko paard geheel 
gedegenereerd. Enkele goede typen worden nog 
aangetroffen in de residenties Besoeki en Preanger 
Regentschappen. Door de vele kruisingen zijn 
echter in de Preanger drie bastaardsoorten ont
staan; n.1. de Preangers (përanakans), dio Per
zische of Australische hengsten tot stamvaders 
hadden, slecht gebouwd zijn, veel karakter- 
gebreken bezitten, doch weinig meer voorkomen, 
dan de kruisingsproducten van Sandelhoullieng- 
sten en het inheemscho ras, die te weinig 
en te fijnen bouw hebben en ten slotte de 
inheemseke paarden (koeda goenoeng), die dooi
de voort gezette kruising langzamerhand 
d wijnenj.

Het Javapaard is slechts ^ 1.15 M. hoog, 
bezit weinig temperament,, veel karaktergebre-
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Het harnachcinont is meestal een zadel, van 
Europcescli model (lapak), hoewel de desaman 
nog op het inlandschc zadel rijdt, ook wel op 
een goenizak, door touwen bovestigd. Hot hoofd
stel is g<3Woonlijk een trens, ondanks het ver
bod, de doorntrens (këndali doeri of ranggah) om 
het paard beter to kunnen bedwingen. Veel min
der worden gebruikt do gladde trens (këndali 
pangon) en de stang (këndali atjëp). Bij bruiloft
feesten en tournooien (senènans) is het paard 
ojjgotuigd met een fraai veelkleurig hoofdstel 
en zadcltuig. Moeten de paarden leeren trek
ken, dan worden zij vooreen zwaren wagen gespan
nen, volgeladen met inlanders, terwijl de geleiders 
de teugels in handen hebben en do drijvers door 
schi’eeuwen en zweepslagen de jongo dieren tot 
trekken aanzetten. Lukt dit niet, dan wordt 
een touw om een voorbeen gebonden, dit voor
uitgetrokken en tegelijkertijd de wagen voort
geduwd. Het behoeft geen betoog, dat al dio 
dressuurmishandelingen de paarden volkomen 
bederven.

De draagpaarden hebben voor draagtuig een 
houten draagbok, rustend op een dik, met kapok 
gevuld kussen, meestal ondoelmatig ingcricht, 
waardoor zware drukwonden ontstaan.

Met rijpaarden worden veelal afstanden van 
30 tot 40 K.M., met wagen- en draagpaarden 
afstanden van 25 tot 30 K.M. daags afgelegd.

Paardenfokkerij. Do paardenstapel is over den 
geheelen Indischen Archipel in do laatste 50 
jaren met 43 % afgenomen, hetgeen moet wor
den toegeschreven eensdeels aan de belangrijke 
toeneming der bevolking en aan dio der in cul
tuur genomen woeste gronden, anderdeels aan de 
on voldoende fokkennis der inlanders, die slechts 
hun aandacht vestigen op het fokken van hooge 
paarden en op paarden met goede teekonen 
(haarwervels).

Bovendien verkoopen de inlanders uit winst
bejag hun beste hengsten en fokken met do 
inferieure dieren. De slechte verpleging der 
merries en vooral der veulens oefent een bijzon
der nadcoligcn invloed op den paardenstapel 
uit. Een on ander heeft er toe geleid, dat er een 
gebrek aan goede gebruikspaarden is ontstaan, 
waardoor de prijs met 50 % is gestegen.

Van oudsher zijn, vooral op Java, pogingen 
aangewend om den paardenstapel te verbeteren, 
doch niet altijd in de goedo richting en onder 
de juiste leiding.

Zoo weid in 1809 ccnc kruising van hot 
iubeemscho ras in de Preanger beproefd mot 
Arabische hengsten; tijdens het Engclschc 
tusschenbestuur (1811—’16) met Engclschc 
en Australische paarden; in 1828 met Makas- 
saren, in 1838 met Perzische paarden, in 1840 
wederom met Engelsche en Makassaarsche paar
den en in 1877—’79 met Sandelhout-hengsten. 
Door slecht toezicht en weinig fokbegrip der 
inlanders werd in al die jaren weinig resultaat 
bereikt.

Door den Gouverneur- Generaal Baron van 
der Capollon word in 1817 te Tjipanas cenc 
stoeterij opgcricht om paarden to fokkon voor 
het leger, de djajangsókars en de paardenpostcrij. 
Door ongeschiktheid van hot terrein werd deze 
stoeterij, benevens die van Tamiadjeng (Bo- 
wërno), residentie Soerabaia, in 1820 overge
bracht naar Pasir-Ajam bij Tjiandjoer, onder 
beheer gesteld van den cavalerie-officier Graaf

Bcnthcim und Tocklcnburg Itheda en nu tevens 
benut tot het fokken van hengsten voor de 
bevolking. In 1830 werd deze stoeterij door den 
Oommissario-Generaal Burggraaf du Bus de 
Gisignics opgeheven.

Door Graaf Bcntheim werd in 1838 to Tji- 
keumcuh bij Buitenzorg andermaal een stoeterij 
opgcricht, die wegens ongeschiktheid van het 
terrein wederom naar Pasir-Ajam werd overge
bracht, doch in 1843 door slechte hygiënische 
toestanden, o. a. het hcerschcn van kwadon droes 
(malleus), werd opgeheven.

Ecne stoeterij, die meer nut stichtte, was die te 
Mërgowati onder het bestuur van den Socnan 
Pakoe-Bocwono III (1780). Deze vorst stelde 
zijne beste hengsten ter beschikking van de 
stoeterij, hetgeen tot gevolg had, dat een voor
treffelijk paardenslag is ontstaan. Begin dezer 
eeuw werd de stoeterij opgeheven, daarmee ver
dween langzamerhand door slechte verpleging 
ook het superieure Këdoe- (Mërgowati-) paard. 
Het Koenèngan- (Sërëmëng-) paard is mede 
ontstaan uit de Mërgowatipaarden. Do Regent 
van Pëmalang bezat van deze paarden cene 
stoeterij.

Door den controleur Roos werd in 1872 op het 
eiland Soemba in de Kadoembovlakte een stoete- 
rij opgericht, die aanvankelijk wel levensvatbaar
heid had, doch, na het vertrek van dien contro
leur begon te kwijnen met dat gevolg dat zij in 
1876 werd opgeheven. Evenmin hadden in 
1879—’81 de pogingen succès om een stoeterij 
op te richten te Malosoro in Zuid-Celebes.

Een Sandelhout-stoeterij, met finaneieele 
hulp van het Gouvernement door een particulier 
in do afdeeling Garoet opgcricht, bleek geen 
levensvatbaarheid te bezitten. Alhoewel de 
Bandoengschc wedloop- sociëteit, de vcrceniging 
„het Sandclhout-Stamboek” te Bandoeng en de 
particuliere ondernemingen te Sinagar en 
Parakan-Salalc veel bijdroegen tot hot verbete
ren van het paardenras, was de invloed hiervan 
op den geheelen paardenstapel niet voldoende 
merkbaar. Evenmin werd veel resultaat verkre
gen van de voor de fokkerij ter Sumatra’s West
kust in 1890 te Locbock Sikaping, Taroentoeng 
en Pajokooinboeh 'opgerichte proefstations.

In 1896 besloot do Regeering systematisch 
do verbetering van den paardenstapel ter hand 
to nemen en do leiding hiervan over te laten 
aan den Burgerlijken Veeartsenijkundigen 
Dienst. Eenige Sandclliout-dckhengsten werden 
bij voorname inlanders geplaatst, om hot land- 
paard daarmede to veredelen z. g. absorbtie- 
(vcredcling-) kruising. Weldra kwamen klachten 
over allerloi misbruiken, slecht toezicht, boven
dien veroorzaakto do dekzickte (dourinc) sterfte 
onder de dekhengsten, hetgeen de Regeering in 
1907 deed besluiten allo dekhengsten terug te 
nemen en de besto to plaatsen in op to richten 
hengstenstations, waarheen de merries ter 
dekking gebracht moesten worden. Einde 1914 
waren 91 Sandelhout-dckhengsten geplaatst 
in 50 stations en bedroeg het geboortccyfer 
30 % van het aantal dekkingen. Langzamerhand 
is dit aantal met 10 % afgenomen, doordat do 
kamponghengsten, ondanks het verbod, overal 
losloopen en clandestien dekten. Ofschoon 
dekgclden werden geheven, kónden doze slechts 
voor 50 % do kosten goedmaken. Do hengsten
stations worden bekostigd door do Regeering,
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één halfbloed Sandolhout-Arabier en één half
bloed Sandelhoufc-Australiër bij merriekoppels 

-j- 20 stuks iugedoeld en losgelaten. Deze 
absorbtie-kruising mot Arabisch bloed werpt 
goede resultaten af, de kruisingproducten hebben 
voldoende massa, goeden bouw en ruime gangen, 
terwijl hun taille 1. 35—1.40 hoog is. Do goede 
veulens worden door het Gouvernement aange
kocht en verzorgd op het hengstveulendepöt 
te Waing-Apoe, waaraan tevens een kleine 
proef-fokkerij is verbonden van drie Arabische 
merries en een superieuren Sandelhouthengst. Dit 
hengstveulcndépöt levert ongeveer 20 hengsten 
per jaar af.

In 1905 werd op het militair remonte-dcpöt te 
Padalarang, dat 
ovërgebracht, 
richt met het doel in de behoefte aan goede fok- 
liengsten te kunnen voorzien. In 1901 leden 
vele fokdieren aan een been ver weeking (osteo- 
porosis), veroorzaakt door kalkgebrek in het 
voedergras. Door kunstbemesting werd ver
betering verkregen. In 1912 werd deze Sandel- 
hout-stoeterij opgeheven en een halfbloed- 
stoeterij begonnen van Australische merries en 
Sandelhoutliengsten. ,Tot ultimo 1915 werden 
72 hengsten en S9 merries voor de bevolking 
afgeleverd. T^hans wordt ook een proef genomen 
met Sandelhout-merrics en een te Cairo aange - 
koehten Arabischen hengst.

Het plan rijpt om op het Idjèn-plateau, gelegen 
aan den voet van hel Raoënggêbcfgté der resi
dentie Besoeki, waar het klimaat droog is en zich 
enorme grasvlakten bevinden met voldoende 
water, cene uitgebreide paardenfokkerij te 
drijven. De onderhandelingon daarover met het 
Gouvernement gevoerd, zijn nog niet afgeloopen.

Tot de middelen, die indirect tot verbetering 
van den paardenstapcl moeten dienen, behooren:

le. De preraiekeuringen, ingesteld in 1908 
in de Preanger Regentschappen en Su mat ra's 
Westkust. Deze worden jaarlijks gehouden 
met het doel de goede fokmerries door liet toe
kennen van premiën voor de fokkerij te behou
den. In het eerste jaar kregen 70—80 % der 
geprimeerde merries een premie, dit cijfer gaat 
echter gestadig achteruit door verkoop der mer
rie'. De regeling is vastgelegd in een reglement.

2e. De opkoop der voorde fokkerij geschikte 
merries van wagen verhuurderijen; hiervoor 
geldt een voorschrift, waarin de bepaling voor
komt, dat slechts merries van 1.15 M. voor 
trekpaard mogen worden gebruikt.

3e. Aanmoediging der castratie van minder
waardige hengsten. Do volle waarde van het 
dier wordt vergoed, als dit door do operatie komt 
te sterven.

is vastgelegd in eenterwijl de regeling er van 
reglement.

Voor rustbehoevende en op transport zijnde 
hengsten is te Bandoeng het Passantenhuis 
opgericht, waar 5 % der sterkte aan dekhengsten 
steeds beschikbaar is voor aanvulling. Ditzelfde 
systeem werd ook toegepast ter Sumatra’s 
Westkust, waar de hiervoren vermelde proef
stations werden opgeheven en Sandelhout- 
liengsten geplaatst werden in stations. Einde 
1914 werd over 77 Sandelhoutdckhcngsten be
schikt en ook hier was hot geboortecijfer 30 % 
van het aantal dekkingen. De kosten der stations 
zijn hier voor rekening der bevolking, evenals 
in do Bataklanden, waar 11 Sandelhout-dek- 
hengsten en in de Karolandcn (gouvt. Suma
tra’s Oostkust), waar 15 Sandelhout- en 2 Batak- 
liengsten beschikbaar gesteld zijn. Voor de ver
zorging van rustbehoevende en op transport 
zijnde hengsten zijn do hengstendepóts te 
Port de Koek en Pajokoemboeh opgericht, waar
mede-''' ër sterkte aan dekhengsten voor
aanvulling disponibel is. Op Java zijn in de 
residenties Cheribon, Këdoe, Djokjakarta, Ba- 
njoemas, Madioen en Pasoeroean aan de bevol
king Sandelkoutdekhengsten in bruikleen afge
staan, die echter door hun gering aantal geen 
overwegenden invloed op het landpaard aldaar 
kunnen uitoefenen.

In de buitenbezittingen zijn op het eiland 
Soembawa 75inhcemscho superieure hengsten ge- 
stationneerd, voorts 9 Sandelhout- en 2 Maka- 
saarsche hengsten, zoodat hier een verbetering 
van den paardenstapcl in eigen ras (reinteelt) 
wordt beoogd en in enkele daarvoor geschikte 
fokdistricten een absorbtie- (veredelings-) krui
sing. In de Minahasa (residentie Menado) zijn 
5 Sandelhout dekhengsten beschikbaar gesteld, 
die echter weinig invloed op het gehalte van den 
paardenstapel uitoefenen.

Door de Regeering zijn in het geheel 362 dek
hengsten, hoofd zakelijk Sandelhouts, op Java 
en de Buitenbezittingen voor de verbetering 
van het paardenras verstrekt.

Behalve hengsten zijn in 1900 en 1912 San- 
delhoutmerries en 107 Australische merries, af
komstig van het leger, onder bepaalde voor
waarden, aan dc bevolking der afdeelingen Ban- 
doeng, Garoet, Tasikmalaja en Soemëdang 
verstrekt, terwijl uT^Iiet'_rêgéntschajpKaran g-"** 
Anjar (residentie Këdoe) behalve Sandelhout- en 
Bimaneesohe merries, ook Australische merries 
zijn ingevoerd, en deze laatste ook in de afdee- 
ling Goenoeng Kidoel van het Sultanaat Djokja
karta. Waar merries werden verstrekt, stelde 
de Regeering ook de benoodigde Sandelhout-dek- 
hengsten ter beschikking.

De fokkerij met Sandelhout-merries werpt be
tere resultaten af dan die met Australische
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van Poerabaja daarheen was 
een Sandelhout-stoeterij opge-
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4e. Verbod van uitvoer van merries in de 

gewesten Celebesen Timor en Onderhoorigheden.
Voor de remonteering der bereden 

van het Leger, zie REMONTE.
Literatuur: P. H. van

merries, hetgeen grootendcels daaraan toe te 
schrijven is, dat de inlanders geen slag er van 
hebben met groote paarden om te gaan, waar
door deze wanhopig verwaarloosd worden en 
geen moeite wordt gedaan om er veulens van 
te krijgen.

Reeds in ; 898 was er op gewezen, dat een krui
sing van het Sandelhout paard met den Arabier 
het eenige middel was om het Sandelhout slag 
op het eiland Soemba uit zijn verval op te heffen. 
Ruim 10 jaren later, in 1909—Tl, werden 10 
Arabische hengsten gekocht te Cairo en Bombay,

wapens

der Kemp. Historisch 
overzicht der Paardenfokkerij, T. v. L. N. 1888 
deel 38; Geschiedenis der remonteering v/h Ned.- 
Ind. Leger, Ind. Gids, 1890; C.A. Penning. Do 
paarden van Ned.-Indië, Vceartsonijk. BI. v. Ned.- 
Indië Jrg. 1894; A. B. Posno. Over Paardenstoete- 
rijen, Ind. Milit. Tschr. 1896; A. M. Vermast. Het 
Sandolhoutpaard, Orgaan Oud. Leer). R. Landb. 
School 1898; De paarden in Ned.-Ind., Milit. Spec
tator; A. M. Vermast. Hippologisehe Verhandclin-
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17de eeuw gedreven word in de on middellijke 
nabijheid vnn Batavia. Volgons oude berichten, 
overgenomen in h'efc Tijdschr. voor Ned.-Indië, 
1868, dl. 2, bl. 294, vormden de paarlduikers toen 
tor tijd aldaar eeno bijzondere kaste, en werd do 
visschorij er in het groot gedreven, op dezelfde 
wijze als zulks thans nog in Voor-Indië en op 
Coylon geschiedt.

Tegenwoordig is op Java, behalvo in do' Kin- 
derzee, waar hot bedrijf echter van slechts wei
nig betcekenis is, do paarlvisscherij beperkt tot 
eon enkele desa aan de kust van Banjoewangi, 
o. a. in de Pampangbaai, waar grijze parels van 
weinig waarde opgedoken worden, terwijl nog op 
sommige plaatsen langs het Zuiderstrand door de 
bevolking paarlemoerschelpen verzameld wor
den. De belangrijkste paarlschelp-visscherijen 
zijn die, welke gedroven worden in de wateren 
in do nabijheid der Aroc-cilanden. Vooral de 
banken langs het Oostelijk gedeelte dier eilan
dengroep, den zg. Achterwal, staan als zeer rijk 
bekend en leveren een paarlemoer op, dat voor 
het kostbaarste doorgaat, dat ter markt wordt 
gebracht. De hier gewonnen paarlen staan echter 
bij die van Ceylon achter.

Do visscherij naar paarl- en paarlemoerschel
pen bij de Aroc-eilandcn wordt sedert 1905 door 
de Australische maatschappij Celebes Trading 
Company uitgeoefend, welke het recht tot het 
visseken van paarls van de Regeering gepacht 
heeft; het bedrijf vindt plaats met een vloot 
van 5 schoeners en 92 loggers. Hiernaast heeft 
de inheemsche bevolking het volle recht behou
den tot het paarlvisschcn op alle plaatsen, die 
bij laag water niet meer dan 9 M. diep zijn. 
De prijs bedraagt /90 a / 160 per pikoel.

Behalvo in de bovengemelde wateren komen 
vermoedelijk nog op vele plaatsen elders in het 
zeegebied van den Archipel paarlbanken voor, 
met name aan do Oostkust van Sumatra en de 
Westkust van Borneo, nabij de Poelau-Toedjoeh 
en do Karimata-cilanden, en ten Oosten van Ma- 
docra. Met zekerheid is dienaangaande tot nog 
toe echter weinig bekend, en voorzoover de aan
wezigheid van paarlbanken op die plaatsen ook 
al geconstateerd is, liggen zij in elk geval te diep 
dan dat zij bij do primitieve wijze, waarop de- 
visscherij door de inheemsche bevolking gedreven 
wordt, op eenigszins beduidende schaal door haar 
zouden kunnen goöxploiteerd worden.

Niet overal geschiedt deze inlandsche schelp- 
visscherij op dezelfde wijze. Op sommige plaat- 
son aan de Oostkust van Borneo bezigt men daar
toe een hark, voorzien van vijf of zes tanden, 
elk ongeveer een voet lang, en vervaardigd van 
dik hoepclijzor, die uit een boot aan een lang 
touw tot eone diepte van dertig vademen wordt 
neergelaten on waarmede de schelpen uit do 
diepto worden opgohaald. Somtijds geschiedt de 
inzameling der schelpen ook eenvoudig in ondiep 
water met de hand. Meestal echter worden zij op 
de van ouds gebruikelijke wijze verzameld door 
duikers — meestal Japanners —, die daartoe 
gcenorloi bijzondero toestellen of werktuigen' 
bezigen. Daar voor dozo visscherij stil water een 
corsto voroischto is, kan zij slechts plaats vinden 
in enkele woinigo maanden van het jaar, wolko 
af wisselen naar de vcrschillondo vischplaatson, 
in verband mot do ligging der banken on do 
hcerschondo winden.

Van de Aroe-eilandon worden in het gunstigo

gen, T. v. B. B. Jrg. 1907—08; J. K. F. do Does, 
Vceartsenijlcundig Onderzoek der Karohoog- 

K vvlakte. 1909; P. J. Veth. Het paard onder do 
volken der Mal- Archipel. 1894; Raden Mas 
Tjondro Kocsoomo, Bóckoc Obat-obat dan 
tandatanda, Uitg. Albreclit en Co. to Batavia; 
P. E. Moolenburg. Het Battakpaard, T. v. B. B. . 
J.915; Do jaargangen der Veeartsonijk. Bl. van 
Ned.-Indië: van 1890—’94, 95—’96en 1912—’14 

ƒ,1915 on ’16. De jaarboeken van hot Dep. v. 
t,C- Laridb. Hand. en Nijv. van Ned.-Indië.

PAARDESTAART. Zie EQUISETÜM.
7 PAARL- EN PAARLEMOERVISSCHERIJ. 

v< S -Het inzamelen van paarl- en paarlemoerschelpen 
c. maakt van oudsher een belangrijken tak van be- 

’ drijf uit voor do inheemsche bevolking in ver
schillende gedeelten van den Indischen archipel.

Reeds door Jan Huygen van Linschoten *) 
wordt melding gemaakt van de paarlvisscherij, 
die gedreven werd langs de kusten van Borneo, 
en Fernan Mendez Pinto 2) verhaalt dat de Bat- 
ta’s van Sumatra sedert onheugelijke tijden deze 
visscherij uitoefenden „tusschen Poeloe Tiguos 
en Poeloe Quenan” eD het gewonnen product 
naar Pazem en Pedir brachten om er ruilhandel 
mede te drijven met Turksche koopvaarders uit 
de Roode Zee.

Vollediger en nauwkeuriger berichten hebben 
wij ochter over de uitoefening van dit bedrijf in 
de nabijheid der Aroe-eilanden, waar do oester- 
banken vanouds als zeer rijk bekond stonden. In 
het „Daghregister van het Casteel Batavia” 
wordt meermalen3) melding gemaakt van de 
in die wateren gedreven „considerabelo parel- 
vangst”, welke van zoo groote beteekenis was, dat, 
zooals Valentijn ■*) mededeelt, de bewoners der 
negorij Workcy gei'egeld 70 a 80 groote schepen 
tegelijk daarvoor uitzonden, en vreemdelingen 
mot kracht van hun vischgebicd weerden. Toen 
de O.-I. Comp. er naar streefdo do uitoefening 
van dit bedrijf te haren bate te doen geschieden, 
had zij dan ook met een hevig verzet to kampen, 
zoo van de zijde der Aroe’scho visschers als van 
de Makassarcn, die zich ernstig bedreigd zagen 
in hunne handelsbelangen. Nadat dit verzet 
eindelijk gebroken was, werd de paarlvisscherij 
voortaan door de bevolking gedreven op last 
van de Ooinp., die van do uitgevoerde paarlen 
eeno belasting hief van 10 %, terwijl zij den 
handel in paarlemoer geheel aan zich hield. In 
don loop dor 18de eeuw geraakte dozo gedwongen 
visschorij echter in verval, doordat het toezicht 
van do zijde der Comp. begon to verslappen en 
do bevolking, niet meer door hare hoofden tot 
dit bedrijf aangespoord, zich meer ging toeloggon 
op do gemakkelijker tripangvangst.

Ook in de zeeën om Java werd in den tijd der 
Comp. naar paarlen gevischt. In 1721, onder hot 
bestuur van den Gouv.-Gon. Zwaardecroon, werd 
daarmede oen aan vang gemaakt in de Kinderzoo 
(rcs. Banjoomas), waar ook tegenwoordig nog 
door do bevolking der kustdesa’s paarlschelpcn 
worden ingczamcld. Van meer belang schijnt do 
visschorij to zijn geweest, die in het laatst der

*) Itinerario, Amsterdam 1596, bl. 103. 
a7Poregrinacam de F. M. Pinto, Lisboa 

1614 (cd. Valencia 1645, bl. 31 sq.).
a) O. a.: jg. 1661, bl. 19, 147, 302; jg. 1663, 

bl. 261, 475.
4) Dl. 3, tweede stuk, bl. 42.
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1916 No. 15S — verpacht. Een voor verpachting 
bestemd gebied kan vóór don dag der verpaoh- 
ting worden opengesteld voor liet doen van on
derzoek naar do waarde der vischtorreinen; voor 
het doen van zoodanig onderzoek is cene schrifto- 
lijko vergunning noodig van hot hoofd van ge
westelijk bestuur, voor welke vergunning cene 
retributie ten behoeve van ’s lands kas ver
schuldigd is, voor zooveel betreft parelschelpen, 
paarlemoerschelpen en tripang, van ƒ 37.50 per 
maand en per duikertoestel. Als pachters komen 
in aanmerking Nedcrlandschc onderdanen, inge
zetenen van Nederland of Nedorlandsch-Indiö 
on vennootschappen gevestigd in Nederland of 
Nederlandsch-Indië. Wanneer gevischt wordt 
door personen, die daartoe niet gerechtigd zijn, 
worden die personen gestraft met eene geldboete 
of gevangenisstraf.

Alleen in de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea van 
do residentie Amboina wordt het recht tot hot 
visschen van parelschelpen, enz. niet verpacht; 
daar worden voor dat visschen vergunningen 
uitgegeven ingevolge Ind. Stb. 1905 Nos. 50 en 51.

Evenals in vroegere eeuwen is nog steeds Ma- 
kasser de belangrijkste markt in den Archipel 
voor paarl- on paarlemoerschelpen. Aldaar be
vinden zich verscheidene inlandsche en Chinee-

jaargetijdo (Westmoesson) prauwen uitgezonden, 
op elke waarvan zich omstreeks acht duikers 
bevinden. De zo springen zonder voorbereiding 
met de voeten omlaag in zee, zinken meestal tot 

diepte van acht tot twaalf vademen, terwijl 
dertig tot 'vijftig seconden

eene
zjj gemeenlijk van 
onder water blijven. Hoewel jaarlijks eenige 
duikers door do haaien verslonden worden, gaan 
zij geheel ongewapend te water; hun eenige voor
behoedmiddel is een jaarlijksch offer, dat vóór 
den aanvang der visschcrij door de bemanning 
van elke prauw aan den god der zee gebracht 
wordt. Na de handen zooveel mogelijk met 
schelpen gevuld te hebben, laten de duikers 
zich weder naar boven drijven, terwijl zij zich, 
bovenkomende, optrekken aan twee aan den 
voorsteven der prauw aaugebrachte stukken 
hout.

Eerst na 1880 is men ook van niet-iulandsche

1f

€
zijde begonnen weder eenige aandacht te schen
ken aan do paarl visscherij in het Nederl.-Indische 
zeegebied. Aanvankelijk geschiedde zulks in 
hoofdzaak door Engelscho en Australische vis- 
schers, die zich omstreeks 1886 in de territoriale 
wateren van den Oostelijken archipel begonnen 
te vértoonen en zich niet ontzagen de banken 
te exploiteeren, waarop do inheemsche bevolking 
van ouds rechten uitoefende. In den beginne 
werd dit veelal door de hoofden toegelaten, daar 
zij er eenige geldelijke vergoeding voor ontvingen. 
Spoedig werden zij echter gewaar, dat de bevol
king grooto nadeelen van deze visscherij onder
vond. De vreemdelingen toch werkten met dui
kelt oestellen, voornamelijk op ondiep terrein, en 
spaarden zelfs de jonge schelpen niet, zoodat 
terecht gevreesd werd voor eene snelle uitputting 
der banken. Toen dientengevolge bij de Aroe- en 
Papoea-eilanden een paar malen botsingen tus- 
6chen de vreemdelingen en de bevolking waren 
voorgekomen, trad de Indische Regeering tus- 
schenbeide, en vaardigde zij eene ordonnantie 
uit, bij welke het visschen naar paarl- en paarle
moerschelpen — alsmede naar tripang — binnen 
de territoriale wateren van Ned.-Iudië, door 
personen, niet behoorendc tot de inheemsche 
bevolking, zonder vergunning van den Gouv.- 
Gen., strafbaar werd gesteld. Aan de uitvaardi
ging dezer strafbepalingen werd door tusscheu- 
komst der consulaire ambtenaren in Australië, 
Tasmanië, de Straits Settloments en Britseh 
Noord-Borneo bekendheid gegeven, terwijl bo
vendien nog voor zooveel noodig met behulp der 
Gouv. Marine tegen het optreden van vreemde 
visschers gewaakt werd.

De genoemde ordonnantie, welke is opgeno
men in Ind. Stb. 1893 no. 261, is bij ordonnantie 
van 3 Jan. 1902 (Ind. Stb. No. 4) ingetrokken 
en vervangen door algemeeno regelen voor het 
visschen naar parelschelpen, paarlemoerschelpen 
en/of tripang binnen den afstand van niet meer 
dan 3 Engelsche zeemijlen van de kusten van 
Nederlandsch-Indië, welke regelen bij ordon
nantie van 29 Jan. 1916 (Ind. Stb. No. 157), go- 
wijzigd en aangevuld bij ordonn. van 11 Oct. 
1916 (Ind. Stb. No. 628), wederom door nieuwe 
zijn vervangen. Aan de inlandsche bevolking 
blijft het recht om naar die zeeproducten te 
visschen onverkort verzekerd. Het recht tot 
het visschen wordt op de door den Gouverneur- 
Generaal vast te stellen voorwaarden — voor 
het verpachtingsreglement zie men Ind. Stb.

sche, alsmede enkele Europeesche handelaars, 
die deze producten oplcoopen en naar Java, 
Singapore of Europa verzenden. De paarlemoer- 
schelpen vinden haar weg voornamelijk naar 
do Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Eerst 
in de zeventiger jaren is deze schelpenhandel te 
Makasser van eenige beteekenis geworden. De 
bewoners der tot deze afdeeling behoorendc ei
landen leveren de grootste hoeveelheid, terwijl 
verder aanvoer plaats heeft van Banggai, Bima 
Boeton, Loewoe, Banda, Ternato en andere 
Moluksche eilanden. Jaarlijks worden van Ma
kasser uit eenige prauwen naar de Aroe- en 
andere in de Molukken gelegen eilanden, naar 
Nieuw-Guinea, de Noordkust van Florcs, den 
Timor-archipel, Boeton en Menado uitgerust 
voor de visscherij van groote paarlcmoerschol- 
pcn. Deze vaartuigen zeilen uit in December 
of Januari en komen in Juni of Juli terug.

Wat den uitvoer van paarlemoerschelpen uit 
de buitenbezittingen betreft, geven de volgende 
cijfers een overzicht: Atjèh 1000 K.G. (waarde 
/ 1000) in 1914; Sumatra’s Westkust 12000 
K.G. (/25 000) in 1914, 21 000 K.G. (ƒ27 000) 
in 1915 en 20000 K.G. (/27000) in 1916; Billito» 
1000 K.G. (/ 1000) in elk der jaren 1914 en 1916; 
Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo 2000 K.G. 
(/ 4000) in 1914, 2000 K.G. (/ 3000) in 1915 en 
10000 K.G. (/6000) in 1916; Ce Ie bes 144000 K.G. 
(/ 298000) in 1914, 122000 K.G. (ƒ159000) in 
1915 en 118 000 K.G. (/ 153 000) in 1916; Me
nado 2000 K.G. (ƒ3000) in 1915 en 1000 K.G. 
(/2000) in 1916; Ternato 11 000 K.G. (/23 000) 
in 1914; Amboina 266 000 K.G. (/551 000) in 
1914, 40 000 K.G. (/52 000) in 1915 en 115 000 
K.G. (/ 150 000) in 1916; Bali en Lombok 1000 
K.G. (ƒ1000) in 1915 en 2000 K.G. (ƒ 2000) in 
1916. In het geheel isdusuitde buitenbezittingen 
uitgevoerd aan paarlemoerschelpen in do jaren 
1914, 1915 en 1916 achtereenvolgens 436 000 
K.G. (/ 903 000), 188 000 K.G. (/ 245 000) on 
267 009 K.G. (ƒ341 000).

Literatuur : Kollï, Reizo door den weinig be
kenden Zuid-Molukschen
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ontstaat een blaasje, (paarlzak), dat later vrij in 
het weefsel van de paarloestcr ligt. De paarlzak 
scheidt dan rondom de parasiet do paarl af, die 
door toevoeging van nieuwe lagen steeds grooter 
wordt. Bij in het zoete water levende paarlmos- 
sels (Margaritana) heeft men. waargenomen, dat 
in het mantclwccfscl ontstane gele korrels van 
den mantel uit door den paarlzak omgeven wor
den en zoo de aanleiding worden tot het ontstaan 
van paarlen. Het is niet uitgesloten, dat bij in 
zee levende paarloesters de paarlen op dezelfde 
manier ontstaan kunnen. Zoolang de paarl be
sloten blijft in de holte van het lichaamsdeel, 
waarin zij is ontstaan, groeit zij, maar ten slotte 
komt zij vlak onder de oppervlakte te liggen. Het 
dunne vliesje, dat haar nog bedekt, barst, de 

• paarl valt in de ruimte binnen de schelp en kan 
uitgestooten worden. Volgens berichten van 
paarlduikers zou dit laatste voorkomen bij het 
vangen der oesters, omdat deze zich dan plotse
ling sluiten. Ook komt het voor, dat de losgeraak
te paarl aan de schelp gaat vastgroeien door mid
del vaneen steeltje (perle-bouton). Verder kunnen 
paarlen,die dichtbij elkaarliggen, versmelten, waar
door een druiventrosvormige paarl kan ontstaan. 
Ten slotte kan de paarl zoo groot worden, dat de 
schelp zich niet meer kan sluiten, het dier dus 
sterft en de paarl er uitvalt en verloren gaat.

Volgens beweringen der visschers bereiken de 
paarlen na 4 jaar hun grootsten wasdom (rijpe 
paarlen) en sterven de oesters na 7 jaar.

Het soortelijk gewicht van paarlen wordt opge
geven als 2,6, hun hardheid is grooter dan men 
meestal meent. Goede paarlen kunnen met een 
hamer geslagen worden, zonder verbrijzeld te 
worden. Hun grootte wisselt van speldeknop- 
groote korreltjes tot ovale lichamen van 35 m.M. 
lengte, hun aantal in één schelp van 1 tot SO, hun 
kleur van blauwgrijs tot geel en zwart. Zij be
vatten ruim 90 % koolzure kalk, het overige 
is grootcndeels organische stof.

De soort van paarloestcr, die in den geheelcn 
tropischen gordel der Stille en Indische oceanen 
voorkomt, heet Méleagrina inargaritifera; en be
reikt de grootte van 1 vierkante d.M. Hij leeft 
in grooten getale bijeen op diepten van 6 tot 
30 meter, op banken, meest van koraalzand. In 
volwassen toestand ligt hij meest los, in jeugdigen 
is hij aangegroeid. Hij is verspreid over een zeer 
groot gebied binnen do keerkringen en een weinig 
daarbuiten, do exemplaren van verschillende 
vindplaatsen zijn nog al sterk van elkaar onder
scheiden, waarom men een aantal variëteiten ' 
aanneemt.. Zelfs do exemplaren cener zelfde 
soort en van eenzelfde vindplaats vertoonen nog ✓ 
menigvuldige onderlinge verschillen, naar gelang 
van ouderdom, groeikracht, ligplaats en invloed 
der op hen groeiende plantaardige en dierlijke 
organismen (b.v. sponzen en koralen). Ook ande
re soorten van het geslacht Méleagrina leveren 
paarlen en paarlomoor, zoo ook de in do Euro- 
pcesche zoete wateren voorkomende Margari
tana margaritifera.

In verschillende doelen van don Archipel wor
den paarlen gcvischt, hetzij met behulp van 
duiktoesfccllcn, hetzij door paarlduikers zonder 
toestel, die van een boot uit door een steen be
zwaard onderduiken, de paarloesters in een net 
verzamelen en na 1—3 minuten weer boven ko
men. De verzamelde paarloesters worden geopend 
of eerst na den dood onderzocht. Slechts een go-

190 vlg.; Bosschcr, Beschrijving van do Parcl- 
banken der Aroc-eilandcn, Tijdschr. v. h. Bat. 
Gen. Dl. 2; Van Iïoëvell, Do Aroo-cilandon, geo
grafisch, cthnografisch on commercieel, Tijdschr. 
v. h. Bat. Gen. Dl. 32; Van Musschcnbroek, 
Mededcelingeri omtrent grondstoffen uit het 
Oostelijk gedeelte van onzen Archipel, 1880; 
Ploem, Ic-ts over parelmoer en paarlen, Tijdschr. 
v. N.-I. 1868; Rapport bcti\ zeevisschcrijen langs 
de kusten der eilanden van N.-I., Tijdschr. v. 
Nijv. en Landb. in N.I., Dl. 26; Campen, De 
visscherij op Halmaheira, id. Dl. 28; Memorie 
betreffende do vergunning tot het visschen naar 
paarlschelpen enz. in de territoriale zee van het 
eiland Ceram, 1894; Soubeiran ot Delondre, 
De la nacre et des localités qui nous en appro- 
visionnent, Buil. de la Soc. Imp. d’Acclimatation, 
1867; Tijdschr. v. N.-I. 1858, Dl. I, bl. 262; Nat. 
Tijdschr. v. N.-I. 1851, bl. 183; Consular Reports 
U. S. A. Aug. 1896, no. 191, Aug. 1899, no. 227; 
P. N. v. Kampen, De paarl- en paarlemoervis- 
scherij langs de kusten der Aroe-cilenden. Mede- 
dcelingen van het visscherij-station, No. II, 
1908; J. E. Jasper, Het een en ander omtrent de 
parclvisscherij in de Molukken, Weekblad voor 
Indië, 3de jaargang blz. 36 en Een en ander 
over de paarl visscherij door T. B. S., Idem, 9de 
jaargang, (1912—-1913) blz. 722.

PAARLOESTERS. De gebruikelijke naam voor 
die Tweekleppige Schelpdieren (zie SCHELP
DIEREN), welke niet alleen de paarlen, maar ook 
en in de eerste plaats, het paarlemoer leveren. 
Allerlei Weekdieren brengen paarlemoeren paar- 
lcti voort, zoowel Slakken (zie GASTROPO- 
DEN), als Tweekleppige Schelpdieren, b.v. het 
Chineeschc vensterglas (Placuna 'placenta L.), 
do Steek mossel (Pinna nóbilis L.), de Groote en 
Kleine Uienschaal (Anomia ephippium en cepa 
L.), zie Rumph. Amb. Rar. bl. 155. Van werkelijk 
belang zijn echter slechts diegene, die behooron 
tot de familie der Aviculidae, waarin zij het ge
slacht Méleagrina vormen. Zij onderscheiden zich 
van echte oesters, doordien zij met hun schelp 
niet aan onderzecschc voorwerpen vastgroeien, 
maar zich daaraan vasthechten met de byssus- 
dradon (zie SCHELPDIEREN), on verder door
dien zij niet één, maar twee sluitspieren der schel
pen bezitten, waarvan echter do voorste zeer 
klein is (Ilcteromyarii).

Hot p a a r 1 e m oer is de laagsgewijze bin
nen bekleeding der kalkschelpen en dus een nor
maal product, dat de paarloesters met andere 
Tweekleppige Schelpdieren gemeen hebben, doch 
dat bij hen in bijzondere mate ontwikkeld is. 
P a a r 1 e n daarentegen zijn toevallige, abnor
male vormingen. AI naar gelang van do wijze van 
ontstaan onderscheidt men nu „edele” paarlen en 
paarlemoerpaarlen. De laatste ontstaaan op de
zelfde wijze als de normale paarlomoerlagcn op 
de binnenvlakte der schelpen, nl. door afzetting 
van concentrische lagen paarlemocrstof uit do 
mantelklieren over voorwerpen, die tusschen 
schelp en mantel geraakt zijn of over beschadigde 
plekken van de schelp (blister-pearls, coq de per- 
lo, Kropfporiën). De edele paarlen daarentegen 
ontstaan nooit op de buitenvlakte van den mantel, 
maar in hot inwendige van liet dier, onverschillig 
in welke lichaamsstrcck. De oorzaak van de paarl- 
vorming is dan een parasiet (Zuigworm -of lint- 
wormlarve), die naar binnen gedrongen, door den 
mantel met een omhulling omgeven wordt; zoo
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vormt-, vroeger cle standplaats van den Contro
leur der Ommelanden, wiens woning op het vroe
gere buitengoed van den Gouverneur Michicls 
lag, tegenwoordig een uitspanningsplaats: Wel
kom. (Zie verder PADANG)..

PADANG. Hoofd plaats van de residentie Su- 
matra’s Westkust, ligt op 0° 59' 30" Z.B. en 100° 
20' 30" O.L. aan den mond van de Harau- of Pa- 
dangrivier. Zij heeft een zeer warm en vochtig, 

niet ongezond klimaat. Door de ligging 
nabij den evenaar zijn de moessons er niet be
kend, wel echter komt een tijd voor van zware 
regens (Octobcr, November, December) en van 
een minder geprononccerden regentijd (omstreeks 
April), terwijl de grootste droogte heerscht in 
Februari. Nergens in liet gewest regent het zoo 
veel als te Padang, waar de gemiddelde jaarlijlc- 
sche regenval 450S m.M. bedraagt, berekend over 
35 jaren; het gebeurt wel, dat in één November
nacht 170 m.M. regen valt. Bijna jaarlijks zetten 
belangrijke bandjirs der Padangrivier een gedeel
te der stad onder water. Om dit te voorkomen 
wordt een bandjirkanaal gegraven, dat het over
vloedige water te Loc boek Bagaloeng aftapt uit 
de rivier en het naar zee leidt; tot Maart 1914 
was hieraan bijna 5 ton verwerkt. De tempera
tuur bedraagt des morgens omstreeks 7 uur van 
22° tot 27°, ’s middags 30° a 32° en daalt tegen 
het aanbreken van den dag tot 19° a 20° (zie ver
der APENBERG en HARAU-rivier).

De plaats ligt in meer dan een opzicht verscho
len. Vroeger bleven de stoomschepen op de reede 
ankeren onder de lij van Poelau Pisang, welk 
eilandje tegen den directen invloed van den Wes
terstorm beschermde. Toen maakte de Apen berg 
de hoofdplaats onzichtbaar; eerst wanneer de 
stoomprauw, die de passagiers van boord haalde, 
de klip De Walvisch was omgevaren, kwam de 
monding der Padang-rivier, en tegelijk de stad, 
in zicht. Thans, nu de booten de Emmahavcn 
binncnloopen, voor welke vaart op het koraal- 
eilandje Pandan een vuurtoren werd gebouwd, 
scheidt het nog hoogcre Padang-gebergte, waar-* 
van de Apcnberg een uitlooper is, den aange
komen reiziger van Padang. Per spoor bereikt men 
de stad in 20 min., waarbij men de Padangrivier 
over een 100 M. langen brug passeert. Langs een 
fraaien weg aan den voet van het Padang-ge
bergte, waarin eveneens een overbrugging der 

'rivier, heeft men in 40 min. per rijtuig Padang be
reikt, en zelfs dan nog ligt de plaats als verscho
len in liet groen.

De talrijke, goed onderhouden grindwegen zijn 
grootcndeels beschaduwd door kanari-, tamarin
de- en tjömara-hoornen, aan weerszijden liggen 
de groote erven, beplant met allerlei vruchtboo- 
men (djamboe-, manggis-, klapperboomen enz.) 
overal boomen en groen. En daartusschen, mid
den op de gewoon lijk uitgestrekte erven staan de 
ruime, houten woningen, met de bijgebouwen op 
den achtergrond. Liggingen voorkomen van die 
huizen geven aan Padang een eigenaardig ka
rakter; behalve door den paal bouw onderschei
den zij zich door een hoog, steil dak met een be
dekking van gedroogde, aaneengeregen bladeren 
van den roembio (sagoe-palm); het dak zakt diep 
over het huis heen, reikt een paar meter buiten 
de buiten-palen, waardoor galerijen gevormd 
worden, die de wanden van het huis tegen den 
on middellijken invloed van de brandende zon be
schermen. Door den palenbouw, waarbij de vloer

ring aantal levert bruikbare paarlen. Door deze 
methode worden duizende paarloesters nutteloos 
opgeofferd, zoodat op Ccylon een radiographische 
inrichting gebruikt wordt om de levende dieren te 
onderzoeken. De exemplaren, die geen goede paar
len bevatten, worden weder in zee geworpen.

Volgens Rumpliius heet een soort Paarloesters, 
die hij Ostrcum placentiforme of cpliippium (En- 
gclsche zadels) noemt, in het Mal. Tiram 
lèbar, in het Ambonecsch Ea of Ija, in het 
Boetonsch Calepinda, in het Balinecsch 
Giwan, en een andei'c Ambonsche soort, die 
hij als tafel bordjes of zilveren pirings aanduidt, 
in het- Mal. Tëlinga andjing, in ’t Amb. 
Aso telinay, d. i. liondsooren. Inlanders ver
snijden paarlemoerstukken tot vischliaken, 
welke zonder aas kunnen gebruikt worden, ver
der voor het inleggen van vaartuigen, wapenen 
enz. De heidenen van Halmahéra_nocmcn de 
schelpen, waarmee zij huif zwaard ge vesten in
loggen, Moetiara, en beweren, dat deze 
schelpen lang in den grond moeten begraven ge
weest zijn.

In de laatste jaren zijn in Australië proeven 
genomen met de kunstmatige paarloesterteelt, 
welke proeven voorloopig gunstige resultaten 
schijnen gegeven te hebben. Bijzonderheden daar 
over, alsmede over Australische paarloestervis- 
scherij, vindt men in de werken van Saville 
Kent: The Great Barrier Reef of Australia, en A 
Naturalist in Australia. Over de Ceylonsche 

. ^i-paarlvisscherij zie: W. A. Herdman, Report on 
y<f ' the pearl oyster fisherics of Ceylon, Londen 1903/ 

1906.
PABÉAN. Drukke handels- en visscliers-desa 

op de Noordkust van het eiland Kangéan, resi
dentie Madoera (zie verder KANGÉAN-AR
CHIPEL)./!

PACHTDISTRICTEN. Zie NOORDERDIS- 
TRICTEN.

PACHTEN. Zie BELASTINGEN. Dl. I, blz. 
263—264.

PACHYRHIZUS. Zie TOEBA. > /
- PADAHOE. Zie VAARTUIGEN.

- ‘ PAJBANCJ. Aideeling van het gewest Sum.
’J A ' ,< Westkust, met hoofd plaats Padang, onder een

Ass. Resident voorde politie."Aantal inwoners in 
1913: 109.161. De afdecling grenst in het W. aan 
de zee. Zij is bij de ge westelijke reorganisatie van 
1913 (Ind. Stb. no. 321) verdeeld in 3 onderaf- 
deelingen 
eilanden

:

!
■ #

maar

i

: Padang, Mèntawei-cilandcn en Batoe-
_______ (zie bij die namen f

PADANG. Onderafdceling der afdeeling Pa
dang, Sum. Westkust (vroeger Padang en Om
melanden geheeten) met hoofd plaats Padang 
onder een Ass. Resident voor de politie aldaar. 
De onderafdceling grenst in het W. aan de zee, 
terwijl zij in het O. wordt afgesloten door den 
Barisan. Van den top van den Pangiloen, een 
andesietheuvelt je ter hoogte van 82 M., heeft men 
een fraai uitzicht op den groenen muur der Bari
san, op de zee van klapper-kruinen van Padang 
en op den oceaan daarachter, waarin eenige 
eilandjes te zien zijn, o. a. Poelau Pandan met 
zijn witten vuurtoren. De onderafdceling bestaat 
volgens de gew. reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. 
no. 321) uit 7 districten : Tan ah JÜiüggi, Batang 
Haraut Binoeang, _Kötö Tangah, Paoeh, Soeng- ’ 
kai en V LöëraK; de eerste 3 omvatten de hoofd- 
plaats Padang. Hierop volgt in beteekenis Log
boek Bagaloeng, dat bijna één geheel met Padang

•;

i
: -.y “

/



y '^ ^ ^ Hf. *- i<Ly' '-je.-

/

PADANG. 235

tot 2 M. boven den bcgancn grond ligt, hot den Assistent-Resident voor de politie. Voorts is 
Padang de standplaats van den Chef der exploi
tatie van de staatsspoorwegen en der Ocmbilin- 
kolenontginning en van den gewestelijk militai
ren commandant, wat de aanwezigheid van ver
schillende staven en een garnizoen medebrengt.

In de behoefte aan onderwijs der Europeesche 
bevolking wordt voorzien door een M. U. L. O. 
school en 3 Gouv. lagere scholen, waarvan één 
uitsluitend voor meisjes; verder zijn er een 1ste 
klasse of Hollandsch-Maleische school, een Holl.- 
Chineeschc school, verscheidene Gouv. lagere 
scholen voor Inlanders, een R. K. Zusterschool 
en ettelijke particuliere scholen voor Inlanders 
en daarmee gelijkgesteldcn.

De bevolking van Padang bestaat volgens de 
laatste zielentelling (1905) uit: + 1800 Europea
nen, ruim 39.000 Inlanders, 5000 Chineezcn, 200 
Arabieren, een 1000-tal Klingaleezen en andere 
Vreemde Oosterlingen (onder wie toen nog Japan
ners gerekend werden), totaal dus ± 47.000 zielen.

Padang ontleende zijn grootste betcekenis aan 
het belang van de stad bij den handel, zoowel den 
in- als uitvoer van het dicht bevolkte en welvaren
de gewest Sumatra’s Westkust. Naast goede ver
bindingen met dit achterland was noodig een 
uitstekende toegang van uit zee, wilde de stad 
tenminste als in- en uitgangspoort blijven fun- 
geeren. Van de landwegen verdienen vermelding 
drie belangrijke wegen: Ie. Van Padang naar het 
N. d. i. de oudste weg ter Sum. Westkust. Tot 
Oedjoeng Karang (7 K.M.), bestond in 1818 een 
weg, waarvan Raffles gebruik maakte toen hij 
30 Juli uit de bovenlanden terugkeerde. Vandaar 
gaat de weg, waarnaast thans een spoorweg is 
aangelegd, naar Loebock Bocajö, Tabing Tinggi, 
(12 K.M. van Padang), Doekoe (9 K.M. verder), 
Soengai Boeloeh (brug over de Anai) naar Loe
boek Aloeng en verder via Kajoe Tanam en door 
de Anai-kloof (zie ANEI) naar de bovenlanden. 
2e. Van Padang O.lijk over Loeboek Bagaloeng 
(bijna 3i K.M.), Bandar Boeat, Loeboek Ki- 
langan naar Loeboek Salasih (zie aldaar) en ver
der naar de bovenlanden; (voor de verdere be
schrijving van dezen weg zie men ALAHAN 
PANDJANG). 3e. Van Padang, via Eramahaven 
langs de kust naar het Z. via Boengoes (I9Y2 
K.M. van Padang) en Talock Kaboeng, eveneens 
aan de Boengoesbaai gelegen, daarna klimt de 
weg over een uitlooper van den Barisan en keert 
via Sigoentoer en Bnroeng Barocng Balantai 
(ruim 19Y2 K.M. van Boengoes) naar zee terug 
over Taroesan (14Y2 K.M. van B. B. B.)‘, waar 
een ol/2 K.M. lange zijweg af buigt naarde Taroe- 
sanbaai; van Taroesan loopt de weg weer 
Z.lijk langs de kust via Pasar Baroe (9 K.M.) 
naar Painan (nog HP/o K.M. verder) en verder 
naar liet Zuiden (zie PAINAN en INDRAPOE- 
RA). Do aanleg van nieuwe transport wegen en 
de verbetering van de bestaande deden het al
gemeen vertier stijgen, maar van grootere be- 
teekenis was de aanleg van het West-Sumatra 
spoorwegnet, waartoe in 1S87 besloten werd 
met het oog op het vervoer van de waardevollo 
steenkool der Ocmbilinvelden. In 1S92 was deze 
verbinding tot stand gekomen, terwijl vier jaar 
later de zijlijn van Port-de Koele werd doorgetrok
ken naar PajÖkoemboch. Voertien jaar later, in 
1908, werd een 21 K.M. lange zijlijn gemaakt 
Loeboek Aloeng naar Priaman, terwijl op 1 Janu
ari 1911 de opening plaats had van het 14 K.M.

soms
koele, sterk vcntileerendc dak, ondervinden do 
bewoners in veel minder mate de nadeelch 
het warme, vochtige strandklimaat. Verscheide
ne dier woningen, met haar ruime kamers, en 
voor-, binnen- en achtergalerijen, de houten 
wanden met behangsel bekleed of in lichte kleu
ren geverfd, zijn gezelliger dan de Indischo stcc- 
nen huizen met bepleisterde muren, wraar boven
dien de dag-warmte in den avond blijft hangen. 
Zij zijn echter dikwijls van minder soliedcn bo
venbouw', zoodat de oudere huizen veel reparatie 
behoeven. Verder moge het dak van gedroogd blad 
met zijn w'armbruine kleur in alle opzichten aan
genaam zijn, het levert een groot gevaar voor 
brand op, al ontvlamt roembiö niet spoedig. En 
aangezien de aardbevingen in lange niet zoo tal
rijk en hevig zijn als vroeger, acht men zich niet 
meer zoo aangewezen op het bouwren van houten, 
veerkrachtige woningen. Een en ander, in ver
band nog met liet politicvoorschrift, dat in de 
meeste wijken niet meer gedekt mag worden met 
ontvlambaar materiaal, is oorzaak geweest, dat 
het aantal steenen gebouwen, met pannen, of 
dakijzer gedekt, voortdurend toeneemt./De 
Europeanen wonen niet in bepaalde wijkey; de 
meeste goede huizen van Europeanen vindt men 
in de omgeving van'Bëlan toen g en het Plein van 
Rome (Tanah Lapang). Het centrum van het In- 
landsche leven is de Pasar Djawa, de zeer drukke 
marktplaats, met tal van winkels, magazijnen 
en hallen, waar de meest verscheiden zaken wor
den te koop geboden. De Inlandsche bevolking 
woont grootcndeels in de nabijheid van het 
strand en aan de beide oevers der rivier. Langs 
deze, aan den rechteroever, staan in een regel
matige rij de Gouv. pakhuizen, meer boven- 
strooms volgt een pleintje, waaraan de bureaux 
van den Resident en het kantoor der Javasche

van

Bank liggen. Landwaarts in, achter deze ge- 
bouw'en, ligt de gevangenis met het kwartier der 
dwangarbeiders. Meer stroomop verrijzen de 
kantoren en pakhuizen der groote handels
firma’s, en eindelijk de factory der Ned. Handel- 
Mij. Hier tegenover loopt een straat naar het 
Chineeschc kamp, en nog meer stroomopwaarts, 
waar vroeger Poelau Aier een eilandje in de rivier 
was, ligt het spoorstation van dien naam. Do 
Vreemde Oosterlingen, Chineezcn, Klingaleezen, 
Arabieren enz. leven in wijken vercenigd; de 
Chineeschc tempel verdient om zijn snijwerk en 
zijn muurschilderingen vermelding. Op het „Mi- 
cbiols-plcin” staat het monument van Generaal 
A. V. Michiels (zie aldaar), aan het strand staat 
een bescheiden naald ter gedachtenis aan den 
Luit.-Kol. A. T. Raaff, door zijn dapper gedrag 
in den Padrioorlog bekend, die den lsten Januari 
1824 als Resident van Sum. Westk. optrad, doch 
reeds den 17den April d.a.v. ten gevolge van te 
groote vermoeienissen overleed; op het pleintje 
aan den rechteroever der Padangrivier, vóór de 
Javasche Bank, staat een monument voor den 
mijningenieur W. H. de Grcvc, den ontdekker 
der steenkoollagen in het stroomgebied van de 
Ocmbilin (zie aldaar).

Padang is de zetel van den Resident, van den 
Raad van Justitie, van een landraad, van de Wees
kamer, van de Kamers van Koophandel, Nijver
heid en Land bouw en van andere instellingen en in
richtingen,die de behoeften van het gewcsteischen. 
Er is een gemeenteraad onder voorzitterschap van

van
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voortaan zonder hulp der Compagnie zijne aange
legenheden zelf zou regelen. De Engclschcn, die 
in 1GS3 vruchteloos getracht hadden te Padang 
handclsbotrekkingcn aan te knoopen, kwamen 
omstreeks 1692 terug en werden met eene voor
komendheid behandeld, die het personeel der 
Comp. onder verdenking bracht bij deze begun
stiging voordeel te genieten. Door de verkiezing 
van een nieuwen en, zooals spoedig bleek, bij 
de hoofden gehaten panglima van Padang — 
eene waardigheid omstreeks 1666 in do plaats 
getreden van die der Atjèhsche stedehouders — 
werd ons gezag op de kust ernstig bedreigd en 
Padang’s handel geraakte door den afval van 
schier alle naburige plaatsen, zoo ten Zuiden als 
ten Noorden, in een buitengemeen kwijnenden 
toestand. Eene bestuursrcgeling in 1704 door een 
daartoe te Padang gekomen gezaghebber baatte 
weinig; in 1713 en ’26 was het nogmaals Pauh, 
dat een aanval waagde en in dien tusschentijd 
moesten de gezaghebber van Padang en de mees
te mindere bedienden terecht staan, beschuldigd 
van het drijven van particulieren handel; eenigo 
jaren later kwam dit nogmaals voor. Tijdens het 
algemeen verval der Comp. en gedurende de oor
logen der Republiek met Engeland en Frankrijk 
is meermalen overwogen Padang los te laten ter 
wille van het behoud van Ceylon en Java. Den 
18en Aug. 1781, in den oorlog der Vereenigdc 
Nederlanden met Engeland, werd de stad zonder 
slag of stoot aan de Engclschcn overgegeven en 
20 Mei 1784 kwam zij aan de Staten-Generaal 
der Vereenigde Nederlanden terug. Padang werd 
als hoofdplaats behouden „om de Compagni 
„aan zien lijker winsten op de lijnwaden te bezor- 
„gen, wijl dit het eenigst oogmerk is geweest om 
„Padang te restabileeren en ook het ccnigste zal 
„moeten zijn van ons conlinueerend verblijf al- 
„daar, ter goedmaking der lasten en om de Comp. 
„aldaar te doen bestaan”. Na het vertrek der 
Engclschcn was de toestand allertreurigst; do 
inlanders waren de baas en de handel verliep 
meer en meer. Den 7en Dcc. 1793 verscheen de

lange baanvak Priaman—Soengai Liman. Pa
dang werd hierdoor eindpunt van totaal 245 K.M. 
spoorweg. Bovendien werd tegelijk met den bo 
van den spoorweg naar de bovenlanden begon
nen met den aanleg van de Emmahaven aan de 
Koninginne ba ai, welke na 5 jaar arbeid (van 
1887 tot 1S92) gereed kwam. Men had dus gerce- 
dc aanleiding om te verwachten, dat Padang een 
van de grootste havens der Buitenbezittingen 
zou worden. In de jaren 1911—1914 bedroeg 
het totale scheepvaartverkeer ongeveer 1 milli- 
ocn M3. netto-inhoud, zoodat Padang, wat de 
Buitenbezittingen betreft, gelijk staat met Ma- 
fcasscren alleen door Sabang wordt overtroffen.
In 1914 bedroeg het aantal aangekomen stoom- 
en zeilschepen zonder inlandsche vaartuigen 
mede te rekenen 767, in 1915 — 853 met een in- 
houd van 2.9SS.000 M3. Volgens het verslag over 
1913 van de Kamer van Koophandel en Nijver
heid te Padang bedroeg de waarde van de voor
naamste artikelen, die ingevoerd werden, 8Y2 
millioen gulden, terwijl de ontvangsten van het 
kantoor der in- en uitvoerrechten en accijnsen 
te Emmahaven 1.165.835 gulden bedroegen.
Toch heeft de stad zich niet tot die hoogte ont
wikkeld, welke velen verwachtten. Zeker is het 
van nadeeligcn invloed geweest, dat sedert 1895 
het vaarplan van de Mij. Nederland gewijzigd is 
en dus alleen de mailbooten der Rotterdamschc 
Lloyd en de kustbooten der Paketvaart in ge- 
regelden dienst Emmahaven aandoen. De hoofd- 
zaak moet echter gezocht worden in het feit, dat 
het in dit gewest nog ontbreekt aan bloeiende 
Europeesche ondernemingen, die een landstreek 
plotseling vooruit kunnen brengen. Hier heeft 
het minder snelle proces plaats van Inlandschcn 
vooruitgang, die het gewest steeds waarde voller 
maakt, en deze vorm van opkomst en bloei is 
zeer zeker niet de slechtste.

Interessant is een vergelijking met de opkomst 
van Sumatra’s Oostkust, gevolg van Europeesche 
energie en ingevoerde werkkrachten. De groot
handel berust bij eenigc Europeesche en Chinee-
sche handelshuizen, de kleinhandel bij Minang- Fransche kaperkapitein Lc Memo te Padang; do 
kabauers, en in mindere mate ook bij Chineezen Fransche Republiek had den oorlog verklaard
cn enkele andere Vreemde Oostcx-lingen. Op het aan den Ivoning van Engeland on aan don Erf-
gebied der Inlandsche nijverheid worden hier stadhouder der Vereenigde Nederlanden, en d«>
genoemd: de talrijke goud- en zilversmeden, wcerlooze stad capituleerde en ging mot al do
kopergieters en -bewerkers, en grofsmeden groo- Compagnie’s goederen in handen der Franschcn
tendeels uit de bovenlanden, speciaal uit Óud- over. Veertien dagen later trokken do Franschcn
Agam afkomstig, terwijl er verscheidene knappe weg, na de kassen en magazijnen geledigd en do
Chineesche timmerlieden en meubelmakers zijn, ingezetenen van alles beroofd te hebben. Op het
welke laatste in hoofdzaak het deugdzame, in- eind van 1795 was nog on beslist of Commissarissen -
heemsche andalas-hout verwerken. Tc Inda- Generaal de kantoren ter Westkust zouden ophef-
roeng, (zie aldaar) is in 1912 een groote Port- fen; dit geschiedde niet, maar wel besloten zij in
landcement-fabriek gebouwd. Maart 1795 zich vooreerst van allo openbare daden

Geschiedenis. Drie-en-veertig jaar na- van souvereiniteit omtrent Padang te onthouden ; 
. dat in 1637 aan de O.-I. Comp. vrijheid van han- feitelijk had alle gemeenschap tusschen Batavia 

del was toegestaan langs de Westkust van Suma- en Padang opgehouden: de 
tra, werden te Lidrapocra, Padang en Tikoe rosi- schappen, goederen cn geld was gestremd. D 
denten gevestigd, ten bate van het monopolie, handel had niets meer te beteekenen, verdedi
dat alle andere Europeanen van dien handel uit- gingsmiddelen waren er niet, soldaten weinig cn
sloot. De inlandsche bevolking van Padang bleef vele maanden leefden do Padangers in
trouw aan de Comp., maar deze trouw werd on- een algemeenen aanval door de bevolking van
ophoudelijk beproefd door de lieden van Kota Kota Töngah en Pauh. Zoo was de toestand toen
Tëngah en Pauh, die, door de Atjehers opgestookt, bericht kwam, dat do Nederlanden in handen dor
telkens Padang aanvielen en zelfs (in 1669) het Franschcn waren gevallen en de Stadhouder do
fort verbrandden en de Hóllanders noopten koloniën gesteld had onder bescherming van de
Padang en zuidelijk gelegen kantoren te ontrui- Britsche kroon; 30 Nov. 1795 had de overgave
men. Het opperbestuur, de eindelooze hostilitei- | der Comp.’s bezittingen plaats. De stad bleef door 
ten ter Westkust moede, besloot dat Padang de Engelschen bezet tot 1819, toen zij aan Neder-
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land werd teruggegeven; de zoogenaamd Euro- 
pcesche bevolking bestond toen uit 150 zielen, 
en voorts waren er G ü 7000 Malciers, 200 Chi- 
neczen, 1500 Niassers en 200 Bcngalcczen. Pa- 
dang, steeds als een buitenpost en als een last
post beschouwd, was ook steeds als zoodanig 
behandeld; wat zij kreeg was haar met karige 
hand toegemeton. In 1781 bestond zij uit eonc 
paar rijen Europecsche woningen, een fort, een 
kerk, een pasar met de woningen der inlandsche 
handelaars, een hospitaal en eenige pakhuizen. 
Vlak achter do huizen en woningen begon de 
wildernis; in 1824 wordt de plaats nog als on
aanzienlijk cn ongeregeld beschreven, met weinig 
goede huizen en slechte wegen; grootc verbete
ringen blijkt zij onder het Engelsch bestuur niet 
te hebben ondergaan. Het plaatselijk bestuur 
bleef, na de teruggave, voorloopig op denzelfdcn 
voet en werd door hetzelfde aantal ambtenaren 
waargenomen; de bezetting was 238 man sterk. 
De in- en uitvoerrechten bleven gehandhaafd 
als onder het Britsche interregnum, het zout
monopolie werd herhaaldelijk afgeschaft en her
steld. De Padri’s, van Padang verwijderd gehou
den door Engelsch geld, begonnen ras hunne 
vijandige gezindheid te toonen op eene wijze, 
die het optreden der gewapende macht in de 
Bovenlanden gebiedend nood zakelijk maakte. 
Daarna volgde tijdens den Java-oorlog een te
rugbrengen naar Java van alle militairen, die 
maar eenigszins gemist konden worden op de 
kust, waar inmiddels de vijandelijkheden voor
komen moesten worden „door voorzichtig be
leid en wijze inschikkelijkheid”.

In 1831 waagde de bevolking der XIII Kötö, 
steeds een lastige buur, een aanval op Padang, 
maar zij werd teruggedreven. Langzamerhand 
veranderde het uiterlijk der stad; naar gelang 
liet verkeer toenam, verbeterden de verkeersmid
delen, wildernissen werden in tuinen herschapen 
en de grond werd allerwegc dermate in beslag 
genomen, dat thans voor sawah-aanlcg geen plek 
in de omstreken meer beschikbaar is; houten 
huizen werden door steenen vervangen, nieuwe 
gebouwen opgericht cn door uitbreiding cn ver
fraaiing kreeg Padang het tegenwoordig uiterlijk, 
dat nooit nalaat op den welwillend gestemden 
bezoeker een aangenamen indruk te maken.

PADANG. Een onderhoorigheid van hetzelfbc- 
sturond lajulschap Deli, thans, in afwachting 
van de meerderjarigheid van een der zonen van 
den laatst* n Maharadja Mocda, bestuurd namens 
genoemd zelfbestuur door den gewezen djaksa 
van do karapatan van Deli, daarin bijgestaan 
door do Landsgrootcn. Voorheen vormde liet met 
Bödugci een apanage van den Sultan van Deli 
aan • < n zijner bloedverwanten, die den titel 
voert van Pangóran, en thans vormt het gebied 
dezer beide onderhoorigheden te zamon de 
ni.deraldeeling Padang en Bedagei van de afd. 
Deli en Sërdang van het gouvernement Oostkust 
van Sumatra. D-: bevolking is gemengd Maleisch- 
Batakseh en vrij welvarend door handel, land
bouw, visch vangst en door de tabaks- en rubber 
industrie van Europeanen. Zie verder het artikel 
PËRBAOENGAN.

PADANG-IÏIVIER in het gouvernement 
Oostkust van Sumatra. Zij ontspringt in de na
bijheid van het Toba-mcer, op cle Oostzijde van 
den Singgalang en draagt aanvankelijk den naam 
van Bali Bolian. In

de bereikt zij al heel gauw de laagvlakte, gaat 
voorbij Tëbing Tinggi, waar zij voor spoor- en 
transport weg op twee plaatson overbrugd moest 
worden cn stort zich tenslotte een weinig be
neden Bandar Chalipah, de havenplaats, in de 
straat van Malaka.

Voor de Padang-rivior of Batang Harau, zie 
hot artikel PADANG (hoofdplaats).

PADANG BOLAK. Landschap ± 1650 K.M.a 
groot in de residentie Tapanoeli (Sumatra), ge
legen ten Z. van Habinsaran in de ondcrafdec- 
ling Padang Lawas. Het bestaat voor een zeer 
groot deel uit tertiaire gesteenten; andesiten, 
die door groote vulkanische werkzaamheid in 
midden-tertiair ontstonden, spelen daarbij een 
groote rol. Van de grensgebergten, die het land
schap omgeven, stroomt het water naar de Bila 
in het N., naar de Panó in het Z., terwijl Oost
waarts de Garoga cn Kanan stroomen. Het is het 
droogste cn onvruchtbaarste steppe-gebied van 
Padang Lawas (zie aldaar).

PADANG EN BËDAGEI. Ondcrafdeeling der 
afdeeling Deli en Sërdang van het gouvt. Oost
kust van Sumatra, met dc zeer welvarende 
hoofdplaats Tëbing Tinggi (zie aldaar), zetel van 
den controleur en belangrijke aan den spoorweg 
gelegen handelsplaats. Zij omvat de aan Deli 
ondergeschikte landschappen Padang en 
Budagei. Belangrijke plaatsen zijn nog de 
havens Tandjoeng Bringin, alwaar do Pangéran 
van Bedagei, en Bandar Chalipah, waar de Ma
haradja moeda van Padang, beiden vertegen
woordigers van den sultan van Deli. eertijds 
woonden. Te Tandjoeng Bringin is een ontvanger 
der in- en uitvoerrechten gevestigd, terwijl 
Bandar Chalipah wegens gebrekkige verbinding 
met het binnenland als havenplaats langzamer
hand achteruitgegaan is, waarin echter verbete
ring wordt gebracht door den aanleg van een voor 
vrachtauto’s geschikten transportweg,aansluiten
de aan den weg Tëbing Tinggi—Tandjoeng Balei.

PADANG GANTING. Nagari ter Sumatra’s 
Westkust in het Z. der ondcrafdeeling Fort van 
der Capellen, aan den weg van deze plaats naar 
Sawah Loentö. Vroeger bekend als de stand
plaats van een der rijlcsgrootcn van den vorst 
van Minangkabau: den Kali, die alle godsdienst
zaken berechtte en van wiens beslissingen hooger 
beroep was bij den Radjö Ibadat te Soempoer 
Koedoes (vgl. L. C. Wcstcncnk, De Minangka- 
bauscho Nagari, Mcdcd. Ene. Bureau VIII1915). 
Zie ook MINANGKABAU.

PADANG LAWAS ook wel PADANG BOLAK. 
Landbeschrijving. De Oostclijkc onderaf - 
decling van do afdeeling Padang Sidimpoean, 
residentie Tapanoeli, gelegen tusschen 0° 50' 
en 2° 5' N.B. en 99° 25' cn 100° 5' O.L. De op
pervlakte bedraagt ongovecr Y* van Neder
land. Zij grenst in het Oosten aan het gou
vernement Oostkust van Sumatra, in het Zuiden 
aan do residentie Sumatra’s Westkust. In aard
rijkskundigen zin bestaat dit gebied uit 3 land
schappen : Dolok, het Noorden, doorstroomd 
door de Panó en de Bila; Padang Bolak — het 
midden — waardoor dc Barocmoon stroomt, een 
zijrivier van de Panó; en Sosa in het Zuiden, 
waardoor do Koemoc stroomt en de Sosa, die 
zich als Ho kan Kanan naar de Oostkust voortzet. 
Hoe weinig passend de door ons in gebruik ge
brachte Maleischo naam (dc Bataksche is Pa
dang Bolak) is, welke „grootc vlakte” bctcckcnt,N. O. richting slroomcn-een
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terwijl Sosa grooto hoeveelheden gerookte 
visch levert. De inlandsche nijverheid houdt zich 
wel bezig met het vervaardigen van goud-, zilver
en koperwerk, inaar dit munt niet uit door buiten
gewone fraaiheid. De veestapel bestond in 1912 
o. m. uit 720 paarden, 3500 runderen en 15.000 
buffels. Mogen deze getallen aanzienlijk schijnen, 
in verhouding tot de onmetelijke grasvlakten 
kunnen ze niet anders dan zeer klein genoemd 
worden. Boschproducten, die uitgevoerd worden 

de Oostkust, levert het land zeer veel; vooral 
in het Oosten nabij de Rokon staan nog reusach- 
tigc bosschcn.

Voor de ontwikkeling van dit gebied is vooral 
noodig dc aanleg van meer wegen, die aansluiten 
bij de reeds belangrijke cultuurgebieden. Thans 
leiden feitelijk slechts enkele goede wegen door 
deze landstreek en wel aan vangende bij den groo- 
ten weg door Tapanoeli bij Pargaroetan. Van
daar naar Ack Godang, waar een wcgoVër"Sajoer 
Matinggi langs het dal van de Baroemocn voert 
naar Sosopan, Si Oendol en Si Boehochan. Bij 
laatstgenoemde plaats komt ook een weg van het 
genoemde splitsingspunt Acr^Godang over Goc- 
noeng Toea (de vroegere hoofdplaats) langs de 
boven Panó-rivier, naar Binanga en vandaar 
langs de Baroemocn. Van Si Boehochan voert 
een weg Zuidwaarts naar Djandji Lobi, Oost
waarts naar Sosa. Deze wegen zijn nog niet alle 
verhard, maar door het droge klimaat bijna steeds 
goed berijdbaar. De mogelijkheid is niet uitge
sloten, dat dit gebied bij verdere ontsluiting een 
belangrijk deel van Tapanoeli wordt, zooals het 
vroeger reeds is geweest. Talrijke biara’s (tem
peltjes) van Hindoe’sche, misschien Javaansche 
afkomst o.a. bij Binanga en Goenoeng Toea, zijn 
de stomme getuigen van de vroegere grootheid. 
Zie OUDHEDEN. Het is de vraag of een ach
teruitgang van het klimaat dan wel dc groote 
anarchie vóór ons bestuur en dc ongebreidelde 
roofbouw het land zoo zeer in beteekenis hebben

blijkt wel hieruit, dat meer dan 3/- van het land 
wordt ingenomen door bergland.

Het Noorden is zeer bergachtig, de zoogenaam
de Bila-keten; het draagt daarom den naam Do- 
lok, d. i. berg. De Zuidelijke helft van dc onder- 
afdeeling daarentegen is hcuvelachtig, licht gol
vend en soms geheel vlak. Een reeks evenwijdige 
ketens, die aan de Westzijde loopen, verbinden 
deze gebieden. Hiervan vormt het Maléagcbcrgte 
(zie MALEAKETEN) de grens met Maiulailing, 
terwijl in het midden op do grens met'Angkola de 
rug zich zoo weinig boven het omringende land 
verheft, dat dc indruk van een tafellnnd wordt 
gewekt. Door de bergen worden valleien, dalen 
en daJldoven gevormd, waarvan dc voornaamste 
zijn: het Hoeroengdal, de valleien van Tano 
Rambé, Batang Onang, Sosa en het dal van 
Oeloe Baroemoen. Een bekende berg in het W. 
is de Ingoel na Godang.

Eigenlijk Padang Bolak, het middengedeelte 
van dc onderafdeeling uitmakende, is een 
grootendeels dorre, onvruchtbare, bijna boom- 
Jooze vlakte, bezaaid met lage heuvels van 
100 tot 200 M. boven zeeniveau. In deze golven
de vlakte vindt men talrijke smalle tot 20 M. 
diepe dalen, door de riviertjes uitgeschuurd. 
Door deze erosiedalen is dc stand van het grond
water zeer laag en het land dor. Alleen langs deze 
riviertjes en langs de hoofdrivieren wordt vrucht
bare grond gevonden, alsmede do eenigc lecke- 
nen van boschgroei. Ook de bergen zijn zwaar 
beboscht. Over het geheel vormt Padang Lawas 
een lateriet-landschap, waarvan de bodem sterk 
verweerd is; vaak komen de tertiaire gesteenten, 
waarbij de vulkanische tuffen een groote rol spe
len, door de kale steppen heensteken. Enkele 
heuvels bevatten de zoogenaamde eetbare aarde 
of tano bangè, op Java bekend als tanah ampoh. 
In Midden-Dolok zijn de meeste riviertjes goud- 
houdend; het schijnt er ook in gedegen toestand 
voor te komen. Het voorgebergte van Padang 
Bolak bevat tinerts, terwijl bruinkoollagen zicht
baar zijn nabij Oedjoeng Bosi aan de Panó, zelfs 
zouden vette steenkoollagen voorkomen aan de 
Aek Loepoet, een zijriviertje van de Hoinbal.

Klimaat. Het klimaat in den Dolok en 
Oeloe Baroemoen komt overeen met dat van het 
overige binnenland van Tapanoeli; dat van dc 
dorre vlakte is geheel daarvan onderscheiden. 
Schoon niet ongezond, is het er in den drogen 
tijd ondragelijk heet. Te Si Boehochan hccrscht 
als regel overdag een temperatuur van 95° F. en 
daar is het nog niet eens het warmst. Er heerscht 
in den drogen tijd een steeds aanhoudende Wes
tenwind, die, volgens Willer, gelijk dc mistral, 
een alles verdrogende kracht heeft. Gedurende 
deze periode, die 5 tot 7 maanden duurt, valt 
geen droppel regen, en de aardbodem wordt door 
geen dauwdrup bevochtigd. Scherpe afwisselin
gen in temperatuur maken het klimaat vooral 
zeer onaangenaam. Niettegenstaande dc hitte, 
is het klimaat door de droge lucht niet zoo be 
nauwd en bovendien zijn de avonden en nachten 
aangenaam koel.

Economische toestand. Padang Lawas levert veel 
rijst, zoowel op ladangs als sawahs. Uitgestrekte 
sawaheomplexen komen langs de meeste rivier
dalen voor, in het bizonder nabij Si Boehochan in 
het Zuiden. De bevolking teelt ook veel maïs, ter
wijl bovendien koffie wordt aangeplant. Voorts 
komt er veel kaneel voor, met name in Sosopan,
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doen achteruitgaan. Tijdens ons bestuur heeft 
het zielenaantal zicli flink ontwikkeld en is de 
bevolking van Padang Lawas in de laatsto 
25 jaar meer dan verdubbeld, zooals hierna 
met cijfers is aungetoond. Eerst in 1910 werd 
hier de slavernij officieel af geschaft.

B e v o 1 k i n g. De bevolking is geheel van 
Batakschen oorsprong, en voor zooveel kan wor
den nagegaan, afkomstig van Si Lindoeng en 
Toba. In 18S0 was het bevolkingscijfer van Pa
dang Lawas 22.877, in 1890 26.887, in 1895 
32.451, in 1902 37.843, in 1905 42,477, in 1912 
46.106, in 1915 (laatste opgave) 47.000, aldus 
een niet on belangrijken aanwas vertoonendc, in 
dien althans de vorige opgaven vertrouwen ver
dienen. Voor het meerendeel is zij Mohammo- 
daansch; in 1880 waren er 46, in 1894 173 hadji’s 
ingeschreven; het heidendom wordt alleen nog in 
dc Noordelijke en Noordwestelijke streken ge 
den, alwaar ook kleine Christengemeenten 
rijzen onder leiding van den zendeling te Sipio- 
ngot. Jn 1887 bedroeg het aantal Christenen 62, in 
’93 651, in ’94 791 en in 1913 (laatste opgave) 
782; in dat jaar waren er 12 zendingscholen met 
352 leerlingen.

Enkele Loc boes, afkomstig van Kota Sianlar 
(Groot-Mandailing), wonen in Oeloe Baroemoen, 
waar zij zich meeren meer met dc overige bevol
king vermengen.

De Bataksche adat is, schoon niet zuiver
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behouden gebleven. Het kannibalisme, een 70 
jaar gclcdon nog bestaande, is echter geheel af
geschaft.

Geschiedenis. Ten gevolge van de Pa- 
dri-oorlogen was liet N.-I. gezag op Sumatra’s 
Westkust hoe langer hoe moer uitgebreid, en door 
de inmenging van T. Tamboosci in die oorlogen 
was men genoodzaakt zich ook in Mandailing, 
Angkola en Padang La was te vestigen. Na den 
val van Daloe-Daloo, de versterkte kampong van 
T. Tamboesci, den 2Scn Dcc. 1838, werden Padang 
Bolalc, Oeloc Baroemocn, Baroemoen Tonga en 
Sosa gebracht onder het bestuur van een gecom
mitteerde voor de Bataksche aangelegenheden, 
die, gesteund door een militaire bezetting, zijn 
standplaats te Portibi (zie aldaar) had. In 1843 
werden deze landschappen weder verlaten, om 
eerst in 1879 voor goed onder geregeld bestuur 
te worden gebracht. Bij G. B. van 14 Jan. 1879 
no. 12 werd tot de inlijving van Padang Lawas, 
w. o. nu ook Dolok werd gerekend, besloten en 
dit gebied tot ccnc afdceling gemaakt onder het 
bestuur van een controleur B. B., die eerst zijn 
zetel te Portibi had, doch dien later verwisselde 
met Goenocng Toewa. Thans is Padang Lawas 
slechts een ondcrafdceling der afdceling Padang 
Sidimpoean, Goenoeng Toewa moest als be
stuurszetel plaats maken voor Si Bochoean, in 
het landschap Ocloe Baroemoen gelegen, totdat 
in 1917 opnieuw Goenoeng Toewa bestuurszetel 
werd.

Bestuur. De regeling van het bestuur van 
Padang Lawas heeft groote moeilijkheden opge
leverd. Een in ongeveer 1890 voorgestelde ad
ministratieve regeling stuitte op groote moeilijk
heden bij de doorvoering. Herhaaldelijk werden 
nieuwe voorstellen gedaan, zoo in 1907. De tegen
woordige inrichting is ook nog als voorloopig te 
beschouwen. Ze is ongeveer ingericht als in Man
dailing, zoodat het land thans in 22 districten is 
verdeeld, die zooveel mogelijk beantwoorden aan 
de vroegere landschappen, hoewel hier en daar 
deels splitsing, deels samenvoeging heeft plaats 
gehad. Thans bestaat er, na de reorganisatie van 
het inlandsch bsstuur zooals die bijna voorgebod 
Sumatra is ingevoerd, een districtsbestuur roet 
zoogenaamde demangs en onder-demangs. Wat 
de rechtspraak betreft is de bevolking gelaten 
in het genot harer -eigen inhecmsche rechts
pleging (Het zoogenaamde Sumatra-reglcment 
is hier dus niet van kracht). Er zijn verschil
lende kleine rechtbanken (voor elk district 
66n) en drie grootere, collegiale gerechten, zoo
genaamde groote rapats. In deze regeling, alsme
de in enkele voorschriften betreffende het in
schrijven van vonnissen in registers, het verbie
den van sommige straffen en van „godsoordoelon’ 
enz. is onze regeeringsinvloed merkbaar.

Literatuur: Zie over Padang Lawas: F. J. Wil- 
ler, Verzameling der Bataksche wetten en in
stellingen in Mandhéling on Pertibie, enz. (T. v. 
N.-I. 8e jaarg.); J. B. Neumann, Het Pane- en 
Bila-stroomgobied (T. Aardr. Gen. 2o Serie, Dl. 
II, Afd. meer uit ge breide artikelen, 1885, Dl. III, 
1889 en Dl. IV, 1887); A. L. Van Hasselt, aldaar 
1897, bl. 412; de Batakspiegel met lo en 2e 
supplement on Do toestanden in Tapanoeli en do 
regeeringscommissaris. Uil gaven Bat. Inst. no.13.

PADANG LAWAS. Nagari aan den hoogen 
steilen linkeroever van de Batang Hari in de 
ondcrafdceling Sidjoendjoeng van de residentie

Sum. Westkust, bestaande uit niet meer dan 20 
kleine huizon. Het is uitgangspunt van den vrij 
belangrijken handelsweg van do Batang Hari 
over Iboel naar Pangkalan (^ 12 uur gaans), 
van waar men mot vaartuigen de Batang Pranap 
afzakkende, Pranap aan do Indragiri-rivier be
reiken kan. Deze weg is reeds eeuwen oud, ge
tuige een Hindoobeeld, dat op den rechteroever 
van de Batang Timpch ligt, dicht bij de plaats, 
waar het pad die rivier kruist.

PADANG LOEAR. A. Een goed bevolkte nagri 
ter Sum. Westkust, 3 K.M. ten Z. van Fort de Koek.

B. Nagri, 15 K.M. ten Z.W. van Fort van 
der CapeHen, waar tot in de eerste helft der 
19de eeuw de befaamde ijzergieters van Salim- 
paoeng (zie aldaar) het ijzererts van den Goc- 
noeng Basi kwamen halen.t o '

PADANG MANTINGGI. Nagri in het landschap 
Rau (zie"aldaar).
“ PADANG OELAK TANDING. Kleine nederzet

ting aan den Noordvoct van den Boekit Kaba in 
de residentie Bcnkoelen. Het plaatsje ligt aan 
den weg van Benkoelen over Kepahiang naar 
Moera Klingi en wel aan den bovenloop van de 
Klingi, rechterzij rivier van de Moesi.

PADANG PANDJANG.. Ondcrafdceling van de 
afdceling Batipoeh en Pariaman, der residentie 
Sumatra’s Westkust, met gelijknamige hoofd- 
plaats, standplaats van den Assistent Resident.
Het is voor een deel vlak land (P. P. = lange 
vlakte) op den Westelijken rand van de Boven
landen gelegen. Padang Pandjang ligt 773 M. 
boven zee, naar het N. stijgt het terrein tot 1154 
M. bij Kötö Baroe, dat 81/, K.M. verder in het 
zadel fcüsscheri- de Marapi en Singgalang gelegen 
is. Naar het Z. daalt de bodem naar het meer van 
Singkarak, welks Noordclijkst gedeelte m deze""’ 
ondcrafdceling valt. Bij de gewestelijke 
nisatie van 1913 (Lid. Stb. 321) is de onderafdee- 
ling verdeeld in de districten Padang Pandjang 
en Batipoeh; het eerste ^lisfrict bestaat uit de 
voor 1913 bestaan hebbende larassen VI Kötö en 
IV Kötö, waarbij nu een gedeelte van de toen
malige ondcrafdceling Kajoc Tanam (beho o rende 
tot de bcnedénlanden) is gevoegd; het tweede 
district bestaat uit de vroegere larassen Batipoeh 
di Atas, Batipoeh di Baroeli, Bocngö Tandjocng 
(Pitalah) en Socmpoer; de laras Simawang, die 
vóór 1913 ook behoorde tot Padang Pandjang, 
is nu gevoegd bij Fort van der Capcllen, volgens 
het adatverband bëÏÏöorrcTeze landstreek nl. tot 
Tanali Datar (zie aldaar).

Van de plaatson der ondcrafdceling moeten 
genoemd worden: Padang Pandjang (zie aldaar); 
Soempoer in het Z., waar tal van bewoners et
telijke malen de bedevaart naar Mekka hebben 
gemaakt, daardoor in staat gesteld door de win
sten van hun handelsbedrijf; Batipoeh (zie aldaar), 
en de markten te Pakan Rabaa (bijna 3Y2 K.M. 
ten N. van P. P.), en te Kötö Baroe (zie boven), 
in het Z. die te Batipoeh, Pitalah, Soempoer en 
Batoc Tabal aan den N.lijken rand van het meer 
van Singkarak (IS1/, K.M. van P. P.). In het - 
benedenlandsche deel der ondcrafdceling is Ka- ... 
joe Tanam (zie aldaar) de voornaamste plaats; 
de markten aldaar en die te Sitjintjin (ruim 7 
K.M. ten W. van Kajoe Tanam) zijn van belang. 
Voor de ondcrafdceling word bij Ind. Stb 1918 
n° 308 met ingang van 1 Juli 1918 oen plaatso- 
lijke raad ingostold, waarvan hot hoofd van 
plaatselijk bostuur voorzitter is.

reorga-
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het Noorden van do gelijknamige afdeeling (zie
aan de Ba-

PADANG-PANDJ ANG.. Hoofdplaats dor afdec- 
ling Batipoeh on Pariaman, res. Sumatra’s West
kust, tevens der gelijknamige ondcrafdeeling on 
773 M. boven zee gelegen. Door haar ligging na
bij den uitgang van do bekende Anai kloof is zij 
het uitgangspunt voor al het verkeer van de Bo
ven- naar de Bencdenlanden en omgekeerd; daar
door zoowel strategisch, vcrkeer-geographisch, 
als economisch een belangrijk punt. Padang Pan - 
djang heeft dan ook garnizoen en is het belang
rijkste knooppunt van het West-Sumatra spoor
wegnet. Spoor- en straatwegen leiden naar Pa
dang, Port do Koek—Pajökocmboeh, on naar 
Solok—Sa wah Loont ö. Als marktplaats is liet 
bovendien van belang. Vooral do Vrijdagmarkt 
is druk bezocht. Een groot aantal Chineezen en 
Minangkabauers drijven er belangrijke zaken. 
Door de ligging ten opzichte van den Barisan en 
de tochtige Anai kloof is het klimaat, hoewel niet 
bepaald ongezond te noemen, toch vaak zeer 
guur en vooral bijzonder vochtig. Padang Pan- 
djang is zelfs een der regenrykstc stations van 
Xndië. De regenval bedraagt 3799 m.M. per jaar, 
berekend over gemiddeld 35 jaren; in sommige 
jaren kwamen niet meer dan 15 droge dagen 
voor. P. P. was in Februari 1841 het brandpunt 
van een hevig plaalselijk oproer, dat een laatste 
opleving van den Padri-geest was. Bij die gele
genheid bevond een kleine bezetting zich inge
sloten op den heuvel Goegoek Malintang en liet 
de versterking in de lucht springen om tc voor
komen, dat ze in handen van den vijand viel. 
Ter herinnering aan deze zelfopoffering is een 
gedenknaald opgcricht. In December 1915 had
den te Padang Pandjang opnieuw vrij ernstige 
opstootjes plaats, waarbij in de plaats zelf lievig 
gevochten werd, doch onzerzijds gcon verliezen 
waren te betreuren. Het oproer hield verband 
met de in 1908 ingevoerde belastingheffing. 
De hoofdleider van het verzet, die zijn mede
plichtigen aan onkwetsbaarheid deed gelooven, 
werd

ft aldaar) ligt 304 M. boven zeeniveau 
tang Ajoemi of rivier van

de Batang Gadis. Zij ontvangt veel regen, 
gemiddeld 2217 m.M. per jaar. Het aantal in

is niet nauwkeurig op to geven; in 1902 
schijnen er 2848 mcnschen gewoond tc heb
ben, in 1909 niet meer dan 2355 inwoners. 
De stad, die in 1885 door een hevigen brand 
grootendeels werd vernield, is zeer fraai aan
gelegd met mooie wegen en lanen. Van 1S83 
tot 1906 was het de hoofdstad van het gewest 
Tapanoeli, thans nog de zetel van een assistent- 
resident en een controleur. Er is voorts een

': Angkola, con zijrivier
!; van

woners
-I i

ruim militair kampement voor het detachement 
van de garnizocnscompagnie te Taroetoeng, 
een gevangenis, een gouvernements-inlandsche 
school le klasse, en een 2e klasse, een steenen 
moskee, een vrij groote pasanggralian, benevens 
een post- en telegraafkantoor. Als belangrijke 
plaats en groot knooppunt van wegen heeft 
Padang Sidimpoean een zeer drukke pasar. De 
belangrijkste van de verkeerswegen is de groote 
weg met gouvernements autodienst Zuidwaarts 
naar Fort de Koek, Noord westwaarts naar Sibol- 
ga. Noordwaarts loopt een bijna aldoor stijgende 
rijweg over Pargaroetan naar Si Pirok (3S K.M.). 
Komen de plannen van de Midden-Sumatra 
spoorwegaanleg tot uitvoering, dan zal de plaats 
tevens een belangrijk spoorwcgmiddelpunt 
worden. Van hier uit zullen lijnen gebouwd 
worden langs den genoemden hoofdweg naar 
Sibolga en Zuidwaarts tot Panjabocngan. Een 
lijn Oostwaarts zal langs het dal van de Baroe- 
raoen zorgen voor aansluiting met den hoofd- 
spoorweglijn bij Rasau op de grens van de Oost
kust. Ongetwijfeld zal de stad hierdoor zeer veel 
in beteekenis stijgen. Voor haar verdere ontwik
keling zijn bovendien van belang de vele rubber- 
ondernemingen, die de laatste jaren in de omge
ving werden gesticht. Met het oog hierop bestaan 
plannen tot aanleg van een tram door het Ba
tang Toroe-dal naar Sibolga nog voordat met 
de uitvoering van de genoemde spoorwegplannen 
een begin wordt gemaakt. Voor verdere bijzon
derheden zie TAPANOELI. A -

PADANG TARAP. Landschapje in liet gebied 
der Boven-KwanCan en wel in do ondcrafdeeling 
Sidjoendjoeng der residentie Sumatra’s West
kust. Het beslaat oen oppervlakte van ongeveer 
100 K.M.2 en is zoo bergachtig, dat vlakten er in 
het geheel niet voorkomen. Wel een weinig heu- 
velachtig terrein. Zelfs langs de rivieren komen 
geen vlakten voor. Zij slroomen verbazend diep 
en hebben liooge, steile oevers. De voornaamste 
is de Batang Sariau, een zijtak van de Kwantan. 
Bewoond is dit landschapje begrijpelijkerwijze 
slechts zeer spaarzaam. i b ° ■

PADANG TIDJI. Zie onder SEULIMEUM.
PAD ANG AN. District van de contröle-afdee- 

ling Padangan on van het regentschap en de 
afdeeling Bod jon ego ro, residentio Rëmbang; met 
ccno oppervlakto van 680 K.M.2. Hot district 
telt 57 desa’s.

PADANGDANGAN. Drukke handels- en vis- 
schersdesa, met groote Gouvernements-vischin- 
zoutingsloodscn, op do Noordkust van hot eiland 
Madoera, aan den rijweg van Këtapang naar 
Amboentên en Soemenëp gelegen.

PADANGSCHE BENEDENLANDEN. Zie 
S ÜMATRA’S WESTK UST.

i;

fj

gevangen genomen en ter dood veroor
deeld./!

PADANG SIBOESOEK = stankvlakte. Eenü nagri in de Padangsche Bovenlanden, gele
gen aan de Kwantan, aan den weg van Sawah 
Loentö naar Sidjoendjoeng. Zij heeft haar naam 
gekregen, doordat hier volgens het volksverhaal, 
in het laatst van de 13e eeuw een treffen plaats had 
met Javaansche legerscharen uit Mod jopahit, die 
van Palembang uit de Bovenlanden trachtten te 
veroveren. De ovcrtalrijke vijanden werden hier 
door de Minangkabauers zoo gevoelig verslagen, 
dat de terugstroomendc Hindoe-Javanen geen 
tijd hadden hun talrijke gesneuvelden te ver
zorgen. De verpestende lucht der onbegraven 
lijken bleef jaren lang de omgeving verontreini
gen. Vandaar dat aan deze plek de naam „Stank
vlakte” werd gegeven. Volgens de legende was 
de vijand zoo talrijk, dat de borg waarop zij hun 
zwaarden hebben gewet, geheel werd uitgchold 
en daardoor den naam kreeg van Boekit Kiliran 
d. i. den uitgeslepen berg. -

PADANG SIDIMPOEAN. Afdeeling van de 
residentie Tapanoeli met eene bevolking van 
£ 156.000 zielon, waarvan + 140 Europeanen 
en £ 360 Vreemde Oosterlingen (1916), verdeeld 
in de 3 ondcrafdcelingen: Angkola on Sipirok, 
Groot en Klein Mandaihng, Öeloe en Pakan!an, 
Padanglawas (zie aldaar), j 

PADANG SIDIMPOEAN. De hoofdplaats in

!
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zich onderwierpen, De aldus \ .m ^n.. 
ding van het gebied maakte het floodig ook togoi; 
de Zuidelijker gelegen XII Kotó de wapener. te 
richten. De bevolking was kennelijk van alle 
aanrakingen met het bestuur afkeerig en moest 
tof. gehoorzaamheid worden gebracht. Zij werd

1845 gedwongen;
ver-

PADANGSCHE BOVENLANDEN. Voor landbe- 
bevolking en bestuur zie SUMA-sebrijving,

TRA’S WESTKUST.
Geschiedenis. Toen Nederland in SHIQ in 

het bezit werd gesteld van een deel der&si*:tt ,/7>*>v 
in Engclsche handen overgegane et»blfefivtitëf'rtetv
ter Westkust van Sumatra, bevond zich1 bef- h'cv'- j in het voorjaar van
wonnen gebied — Padang met naaste omgeving j bef- de laatste belangrijke militaire

- en eenigc andere onbeduidende kantore» te/knsft, j richting ter Homatra’s Westkust. Sedert kon 
doch niet Natal en Ajerbangis, die eerst later'en 
Bcnkoelen, dat pas bij het Londensehe Tractaat 
van 1824 zouden worden

.Vfj.ohieis zich geheel wijden aan de vreedzame 
on twikkeling van het gewest. Hij bracht o.m. 
belangrijke veranderingen in de koffiecultuur, 
eerst in de Bovenlanden, daarna ook elders en 
deed. dit geheel op eigen verantwoordelijkheid; 
de Ecgeering, die van de inderdaad zware lasten 
der bevolking aldus, ook door den daarmede 
samengaanden wegenaanleg opgelegd, kwade ge
volgen vreesde, berustte in Michiels’ maatregelen, 
zonder daaraan dadelijk haar goedkeuring te 
hechten. De uitkomsten waren schitterend.

overgegeven —- in 
treui’igcn staat, terwijl het geheel onbekende 
bovenland door inwendigen strijd werd beroerd. 
In dien strijd door godsdienstijveraars, de z.g. 
Padri’s (zie aldaar), verwekt, hadden de Engel- 
schen zich zoomin mogclijk gemengd, maar toen 
het Raffles, den Engelschen gouverneur van 
Benkoelen, duidelijk was geworden, dat het tot 
teruggave van de oud-Hollandsche nederzettin
gen zou komen, had hij in 1818 een tocht naar 
de Bovenlanden gemaakt en er met verschillende 
wereldlijke hoofden betrekkingen aangeknoopt. 
Dit en het vooreerst Engelsch blijven van Natal 
en Ajerbangis maakten het bij de maar al te 
zeer gebleken zucht tot intrigeeren onzer nabu
ren, noodig, dat op een verzoek van de zijde der 
Minangkabausche grooten, om hen tegen de 
aanmatigingen der Padri’s te steunen, werd inge
gaan; en zoo begon in 1821 de veeljarige worste
ling tot grondvesting van het Nederlandsch ge
zag in Midden-Sumatra, welke bekend onder den 
naam van den Padri-oorlog, in 1837 in den val 
van Bondjol haar bekroning heeft gevonden.

Het ligt buiten het kader dezen oorlog zelfs 
maar in grove trekken te schetsen, ook behoeft 
het wel nauwelijks te worden gezegd, dat een 
reeks van jaren noodig zijn geweest, om het aldus 
in de Padangsche-Bovenlanden gevestigde gezag 
te consolideeren. Stuiptrekkingen van het verzet 
zijn ook hier niet uitgeblcven, werden trouwens be
vorderd door de eigenaardige staatkundige struc- 
tuurder Minangkabausche landen, welke van ouds
her een weinig samen hangend geheel van kleine en 
grootere federaties vormden, waarover geen cen
traal gezag zicli wezenlijk gelden liet. Zoo kon het 
lot 1845 duren alvorens men den brand geheel on
der den voet had en het in 1837 in liet leven geroe
pen gouvernement van Sumatra’s Westkust, waar
aan de naam van Michiels als grondvester onzer 
heerschappij onverbreekbaar verbonden blijft, 
lot de rustige gewesten gerekend kon worden.

Een der ernstigste uitingen van oplovend ver
zet was de in 1841 uitgebroken opstand in 
Balipoeh. De regent van dat. landschap, in zijn 
eerzuchtige verwachtingen teleurgesteld, had zich 
de ontevredenheid ten nutte gemaakt, wellco 
uit door commissaris Mcrkus ontworpen admi
nistratieve regelingen, waaronder het invoeren 
der verplichte koffiecultuur,_ was ontstaan, on 
was in verzet gekomen. Maar door snel on krach
tig ingrijpen had Michiels het kwaad in de ge
boorte weten te smoren, on daarmede don lust 
tot rustverstoringen elders.

Om een eind tc maken aan de voortdurend

De bemoeienis met de XII Kötö was niet van 
langen duur, want reeds in 1847 hield zij geheel 
op. Elf jaren later werd het hervatten der aan
rakingen overwogen, maar men zag er van af 
en eerst in 1875 helde men er weder toe over. 
Vier jaren daarna kwam het eindelijk tot inlij
ving, nu ook van de VI Kötö Pangkalan, even
eens na lange aarzeling. Daarna, in 1881 en ’82 
tot die van de landschappen Gloegoer III Kötö 
di Ilir en Moearö Socngei Lolo VI Kötö met 
Mapat Toenggoel. Doch verder reikten de be
moeiingen met de grensstreken niet en met 
name bleven de Kwantan- en Batang Hari dis
tricten aan zichzelve overgelaten, ja zelfs de 
aan Sidjoendjoeng grenzende IX Kötö, hoezeer 
deze toch welsprekende blyken hadden gegeven 
zich bij het Gouvernement te willen aansluiten. 
Opmerkelijk is het nochtans, dat in 1877 de 
streken aan den bovenloop der Batang Hari en 
Kwantan alsmede Koerintji in de belangstelling 
van den Gouverneur der Westkust werden aan
bevolen, een maatregel, welke door do Regeering 
werd genomen, nadat in 1875 door de hoofden der
V Kötö aan do Boven-Kampar-kanan een vijan
dige houding tegenover den resident der Padang
sche-Bovenlanden was aangenomen. De bevolking 
dier streek ging op die houding prat en in Midden- 
Sumatra sprak men met eerbied over dat feit.

In 1896 meende men toenadering te bespeuren, 
doch het had er weinig van en drie jaren later 
werd een mijningenieur niet ver van de grens der
V Kötö door lieden uit Bangkinang vermoord, 
welk feit een politioken ondergrond bleek te 
hebben en een expeditie noodig maakte, welke 
zonder veel offers do volledige onderwerping der 
streek ten gevolge had. Ook do radja’s van Kam- 
par en Tambang met Tarantang, die, hoewel 
onafhankelijk, toch nauw met dio der V Kötö 
waren verbonden, legden den eed van trouw af. 
Dit voorbeeld werd kort daarop gevolgd door 
do hoofden der federatie der III Kötö Kaïrpar, 
later III Kötö Si Bliinbing gonoemd. Het vol
gende jaar kon worden ovorgegaan tot de regeling 
van hot bestuur in de zo streken en in do IV 
Kötö di Moedik, welke laatste met do IV Kötö 
di Ilir werden vereenigd tot do confederatie der 
VIII Kötö Si Tingkoi. Mon liet zich bij een en 
ander leiden door het beginsel, dat de land
schappen aan de Boven-ICampar als een deel 
van het gouvernement van Sumatra’s Westkust 
onder direct bestuur moesten komen. Inderdaad

uit Sidjoendjoeng in Kötö Toedjoch, werwaarts 
stokebranden waren uitgeweken, dreigende kwa
de invloeden, zond Michiels tegen het laatst 
van 1844 een paar colonnes daarheen, met het 
gevolg, dat de kwaadwilligen werden verdreven 
en de districten Socngei Pagoe en do III Kötö

16ui
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van runderen en varkens ingevoerd ter vervanging 
van do verplichte cultuur on lovering van koffie, 
welke werden afgeschaft. Het gaf aanleiding tot 
ernstige rustverstoring in do meeste afdcelingen 

het gouvernement Sumatra’s Wostkust, 
vooral in de Padangsche-Bovonlanden, hoewel 
de bevolking hier toch het minst getroffen werd. 
Het verzet ging voornamelijk uit van do laras 
der IVKötö van de onderafdecling Oud-Agam.

Eenigc raddraaiers, die in arrest waren ge
steld, werden door een te hoop gcloopen menigte 
te Fort de Koek opgeëischt, doch natuurlijk 
zonder gevolg. In de onderafdecling Fort van der 
Capellen werden de gouvernementshoofden door 
de volkshoofden der nagari Padang Locar be
dreigd. Toen men de laatsten ter verantwoording 
opriep, waren zij bij hun verschijning vergezeld 
van eenigc duizenden gewapeuden. Het kwam 
tot een aanval op een paar brigades maréchaus
see. De bende stoof uit elkaar met achterlating 
van IS dooden en 25 gewonden;de leider Datoek 
Sanigoeroe werd gevat. Eenigc dagen later werd 
vergiffenis gevraagd. In de afdceling Batipoehon 
XKötö trad de bevolking demonstratief op, maar 
het gaf haar niet veel, want de aanslag der be
lasting geschiedde eenvoudig naar schatting.

Reeds dacht men dat de rust geheel hersteld 
was, toen de controleur van Oud-Agam rappor
teerde, dat er een algemeene opstand werd be
raamd. Wapens en djimats werden uitgereikt, 
geestdrijvers waren erin geslaagd aan de zaak 
een godsdienstig karakter te geven. Oud-Agam 
en Batipoeh met de X Kötö waren de haarden 
van het verzet, evenals Pariaman in de Bcneden- 
landen, waar op het heilige graf van Sjech 
Boerhan Oedin ijverig gebeden werd. Het ern
stigst liet zich de zaak aanzien in Ka man g, waar
uit de Gouvernementshoofden "naar Fort do 
Koek moesten vluchten. In den nacht van 15 
op 16 Juni werden tal van patrouilles uitgezon
den om de belhamels op te lichten. De hoofd
leider in Ka man g, Hadji Abdoel Manan, verloor 
bij de poging tot zijn arrestatie het leven; met 
hem 90 anderen, terwijl onze troepen een verlies 
leden van 9 dooden en 13 gewonden. Hoewel 
de in Kamang achtergebleven colonne nog 
meermalen aanvallen had af te slaan, trad er toch 
spoedig groote verbetering van den toestand in.

Ook in Batipoeh en de X Köto, te Panindjajar 
en elders, waar tevoren rust had gcheerscht, 
kwam het tot botsingen met de militaire macht. 
Controleur Bastiaans kwam bij een aanval op 
zijn kantoor te Locboek Djantan te vallen, zelfs 
waagden de opstandelingen een aanval op een 
bivak onzer troepen, welke met groot verlies 
werd af geslagen en do aanvoerder ertoe deed 
besluiten zich over te geven. In de VIII Kötö, in 
Bondjol en elders moest het verzet met geweld 
worden gebroken.

Versterking der troepenmacht met een batal
jon en een escadron cavalerie van Java maakte op 
de bevolking den gewenschten indruk. De 
wapens werden ingenomen, twee termijnen van 
de belasting tegelijk ingevorderd als blijk 
onderwerping, de gouvernementshoofden keer
den naar hunne standplaatsen terug en welhaast 
was bij het arrestceren van slechtgezinden hulp 
door militairen aan bevolkingspalrouilles verder 
onnoodig. Den 20en Juli werd de hoofdleider 
het verzet in Batipoeh en de X Kötö, Toeankoe 
Limpoeloch van Malalö, gearresteerd

werden de XIII Kötö Si Tingkci in 1908 bij de 
onderafdecling Boven-Kampar, afdccling L Kötö 
van do Padangschc-Bovenlanden ingclijfd.

Leidde de Djambi-expeditie tot optreden ook 
tegen Koerint ji, dit bracht weder tot aanraking 
met de meer Noordelijk gelegen, in liet Oosten 
door Djambi en Indragiri begrensde landschappen 
Kota Bësar met Soengci Koenit, Talao, Batoo 
Kankocng, Indamar en Djoedjoehan, welke 
de suprematie van Kota Bësar erkenden, met 
de Koeantan federaties on met de Batang-Hari- 
districtcn: Si Goentoer, Padang La was en Poe- 
lau Poendjoeng, streken, die wel tot toevlucht- 
oord moesten strekken aan wie uit vrees voor 
onze wapenen uit het Djambische waren gewe
ken. Van een expeditie naar deze streken werd 
echter voorloopig afgezien, wijl het streven 
was, om zooveel mogelijk langs vredelieveilden 
weg de z.g. onafhankelijke landen onder ons ge
zag te brengen, en er geen bepaalde aanleiding 
tot gewapend optreden bestond. De vrees, dat 
het hiertoe zou komen, bracht den radja van 
Kota Bësar er in 1904 na lang weifelen toe zijn 
onderwerping aan te bieden.

In het volgende jaar gaven de hoofden der 
IV en V Kötö, — IX Kötö — ten Oosten van 
Sidjoendjoeng (Padangsche-Bovenlanden) gele
gen, den wensch te kennen, om onder direct 
bestuur te komen, ondanks het drijven van 
kwaad willigen in de aangrenzende landschappen 
Padang Tarab en Si Goentoer om hen daarvan 
terug te houden. Een ambtenaar werd er met 
een detachement militairen heen gezonden, nam 
de korte verklaring af en bereikte tevens, dat 
ook Padang Tarab in onderwerping kwam. 
Soortgelijk resultaat werd verkregen in Kota 
Bësar, Poelau Poendjoeng, Si Goentoer en Padang- 
lawas door den assistent-resident van Djambi, die 
erin hetzelfde jaar —1905 — met een colonne heen
ging. De hoofden verzochten onderdirect bestuur 
te komen, liefst onder dat van het gouvernement 
der Westkust. Voorloopig werd de colonne-com
mandant met het civiel bestuur over Kota Bësar 
en de Batang Hari districten belast. Ook Soengai 
Koenit en Talao kwamen onder dezen civielen 
gezaghebber en legden in het najaar de korte 
Verklaring af. Batoe Kankoengen Indamar waren 
voorloopig bij Tëbo (Djambi) ingedeeld.

Waren door deze tijdelijke voorzieningen Kota 
Bësar en onderhoorigbeden en de Batang llari- 
districten voorloopig en met behoud van zelf
bestuur onder ons gezag gebracht, de defini
tieve regelingen konden eerst later volgen. Hier
toe behoorde o. m., dat Kota Bësar tegen schade
loosstelling afstand deed van zijn aanspraken op 
Beneden-Djoedjoehan, Batoe Kankoeng, en In
damar en dat beide laatstgenoemde landschap
pen met behoud van zelfbestuur aan de Padang
sche-Bovenlanden werden aangetrokken (1907).

Het landschap Poetjoek Rantau Indragiri 
legde in 1906 eveneens de korte verklaring af 
en werd ingedecld bij de Batang Han-districten 
der Padangsche Bovenlanden.

De reeds besproken landschappen IX Kötö 
en Padang Tarab, die in 1905 de korte verklaring 
hadden geteekend, kwamen in 1913 op verzoek 
onder rechtstreeksch bestuur en werden bij de 
onderafdecling Si Djoendjoeng gevoegd.

In 1908 werden met ingang van 1 Maart de 
belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten 
der inlandsché bevolking en die op het slachten
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do opstand daarmcdo geheel bedwongen. Er 
werden vorzooningsfecstcn gevierd, do belasting 
kwam zonder stoornis binnen.

Vier jaren later bleek in Oud-Agam andermaal 
ter zako van do belasting gisting te bestaan; 
do tijdige arrostatio der vier leiders voorkwam 
echter, dat het tot daden kwam. Weder vier 
jaren latei’, in December 191ö, werd een aanslag 
op het militaire kampement te Padang Pandjang 
bloedig afgeslagen. Ook deze zaak worteklo in 
den weerzin tegen de ingevoerdo belasting.

Vermelden wij hier nog slechts, dat de tot de 
Batang-Hari-districten behoorende zelfbesturen 
in 1913 op daartoo gedaan verzoek onder direct 
bestuur werden gebracht.

PADATÖ ook PIDATÖ. Verhaal, overlevering 
in versmaat, op zangcrigen toon door de Minang- 
kabau-Maleiers opgedreund, vooral bij feesten 
maar ook bij andere gelegenheden. In ’t algemeen 
beteekent bapadatö vertellen en de pada- 
tö’s zijn ook vaak vertelsels in proza, die de oude 
overleveringen of het doel van een feest tot on
derwerp hebben; zijn zij in versmaat dan is do 
bouw gelijk aan dien van de pantoens met dit 
onderscheid, dat in de padatö de eerste twee re
gels evenzeer betrekking hebben op den inhoud 
van het liedje als de laatste twee. Gewoonlijk 
bevat de padatö een toespraak tot de hoofden en 
eene mededeeling van het doel der samenkomst, 
afgewisseld door pantoens; de toekang padatö 
behoort tot de waardigheidsbekleders in de soe- 
koe en zulks uit kracht van den invloed, uitge
oefend door hen, die in zeggingskracht uitmun
ten boven hunne stamgenooten De padatö wordt 
zonder eenig gebaar en zonder eenige vervoering 
voorgedragen; de pantoens, die er in voorkomen, 
zijn ’t vooral die de aanwezigen boeien. In de 
laatste jaren geraakt de pidatö eenigszins op den 
achtergrond; de jongeren verstaan de oude 
spreekwijzen niet meer, en verliezen de belang
stelling er voor. Buitendien is de toenemende 
orthodoxie, gepaard aan een zich vrij snel vol
trekkend afbrokkelingsproces der adat, niet be
vorderlijk aan het stand houden der oude zeden 
en ceremoniën. In de Maleische pers wordt pidatö 
dikwijls gebruikt in den zin van rede, toespraak.

(Zie ook A. L. Van Hasselt, De pidatö bij de fees
ten der Menangkabo-Maleicrs, Bijdr. Insfc. 18S3).

PADAWANG. Algomcene Javaansche naarn 
voor Riviersclïildpadden (zie onder SCHILD
PADDEN, fa ju. Trionychidae II. B. 4).

PADDEN. Algemecne naam voor op don bo- 
dem levende, zwaargebouwde kikvorseken (zie 
aldaar cn onder BUFONIDAE).

PADDEVISSCHEN (Batrachidae). Vischfamilio 
d< r Jugularcs Acanlhoplerygii (zie VISSCHEN). 
Eenige soorten van Batrachus (mal. Ikan Ko- 
dok) komen in den Archipel voor.

PADÉWA. Zie VAARTUIGEN. 
PADEWAKANG. Zie VAARTUIGEN.
PA Dl (mal.). Zie RIJST.
PADJADJARAN. Laatsto Hindoe-rijk op Soon- 

da (zie dozen naam), of West-Java; waarover 
sinds 1911 geheel nieuw licht is opgegaan door 
Ployio (Tijdschr. Bat. Gen. LIII, p. 155—194, 

/’ mot kaartje, plattegrond en twee platen), on 
„ /Dr. do Haan (Priangan, II, passim; zie liet 

register); aangevuld en vorbotord in 1913 door 
Dr. Hoosein Djajadiningrat in zijn proef
schrift „Critischo beschouwing van de Sadja- 
rah Banlön”. Do daarmodo torzijde gestelde

oudere Jav. historische overleveringen omtrent 
het rijk Padjadjaran vindt men samongevat 
in Vcth’s Java, 2en druk, I (189G), p. 53—55 

'214—219-on
Door die nieuwsto onderzoekingen is hot 

goed als zokor, dat Padjadjaran met de hoofd
stad Pakoean (samenvallend ongoveer met do 
kola Buitenzorg van thans) gesticht is in 1355 
£aka =T433-A. "D., door een vorst, die zich 
op de stichtings-oorkondo van Batoe ToelLs 
(oven beZ. Buitenzorg, aan do Tji-Sadanc, alias 
Tjidani) noemt: Ratoe Dewata, en koning- 
vorst van „Pakwan-Padjadjaran”. Over dit 
stichtingsjaartal 1355, dat men op voetspoor 
van Holle (Tijdschr. Bat. Gen. XXVII, 1882, 
p. 92) steeds TÖoo'yaka 'lïad'gegist, zie 'Pleytë 
1. c. p. 159—162 (die het 1455 achtte), en Dr. 
Hoesein’s betere,zoo goed als definitieve,vast stel
ling o. c. p. 139—-144. Deze sticht ings-oork on de 
is in ’t Soendaneesch mot oud-Jav. karakters.

De opkomst van Padjadjaran had dus plaats 
tijdens het laatste bestaan van het rijk Madja- 
paliit, welk laatste in 1400 £aka = 1478 
A. D. volgens de Jav. overlevering, doch wel 
pas omtrent 151S A. D. definitief viel. Zeer kort 
daarop, in 1526 of begin 1527 werd Padjadjaran 
overwonnen door Mohammedanen uit Bantam,
zooals wo door de Portugeesche berichteiTweteir;-----s
Het te hulp roepen in ca. 1521 door den Sang 
Hyang („Samiam”) van Soenda-Padjadjaran, 
zetelend in zijno dajeuh („daio” = kota, nagara) 
Pakoean, van Port. hulp uit Malaka, kwam, 
ondanks het contract van 21 Aug. 1522 tusschen 
Portugeezen en Soendaneezen te Kalapa = 
Soenda Kalapa = Djakëtra gesloten, in midden 
1527 juist te laat; verg. Veth o. c. p. 277—282, 
en Hoesein o. c. p. 73—80. De Port. berichten 
over deze laatst e periode van „Sunda” == Padja
djaran, geeft het bost de in 1570 gestorven 
geschiedschrijver Barros, in zijn posthume 
Decada IV (1615), Lib. I, cap. 12—13.

Het rijk Padjadjaran heeft derhalve nog geen 
volle eeuw bestaan, met de hoofdstad aan den 
recht eroover derzelfde rivier, waar, circa 1000 
jaar vroeger, aan den linkeroever, iets meer 
benedenstrooms (bij Tjampea), het alleroudste 
Hindoe-rijk op West-Java” had gebloeid. In 
do herinnering der inlanders is het daardoor 
echter juist, als afscheid van heb Hindoeïsme, 
ten volle in ’t geheugen blijven hangen; die in 
hun pantoen’s telkens nog zingen van „den 
vorst van Pakoean, (en) do edelen van Padja
djaran” (ratoe Pak., mènak Padjadj.). Zie daar- yf 
over uitvoerig J. J. Meijer in Jacobs en Meijer,^ 
„Do Badoej’s” (1S91), p. 153—166; en verg. de 
inlindsche Bijlagen bij Plcyie, 1. c.p. 195—220.

Over do pogingen in bob einde der 17o en den 
aanvang der 18e eeuw door sommige hooge 
personon der O. I. Comp. aangewond, om bij 
tochten in de Bataviascho Bovenlanden do jui-te 
plok van het hof „Pakowang” cn daarmede 
den hoofdzetel van heb rijk Padjadjaran vast 
te stollon, zie vooral dio uit 1701—4 bij De 
Haan, o. c. p. 230—231 en 277—2S9. Degoen 
die, blijkbaar op last van G.-G. O unphuis (welko 
zich bizontler gelogen liob liggen aan do oudste 
geschiedenis van Batavia), hot eerst in midden 
J690 ir op uitging om dat „oudo lioff dor Ja
vanen, genaamt Pakoean” na te gaan, was de 
kapitein A. Winkler, dio dan ook don beschre- 

von steen van Batoo Toolis ontdekte en het

zoo
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PADJALA. Zie VAARTUIGEN.
* PADJANG. Vruchtbare provincie in hei. Z.W. 
dor ros. Soerakarta, ongeveer tusschen do lijn 
Mërbaboo-Mërapi-Prambanan, vandaar langs 
den bovenloop der Bëngawan of Solo-rivier (de 
zgn. kali Dëngkèng) loi op de hoogte van 
Grompol (beN. do kota Solo), en vandaar over 
Ampèl tot den top weer van den Mërbaboe;

vierhoek dus, met de togenwoordige centra 
Solo, Klatèn en Bojolali; maar tot in het eind 
der 16e eeuw mot den ouden Vorstenzetel en 
tijdelijken Sulfanszetel Padjang, West ten Z. 
van do huidige kota Solo; waarvan nog enkele 
sporen tegenwoordig terug te vinden zijn aan den 
zgn. ouden weg van Soerakarta naar Kartasoera.

Als zetel van een Vorst, ondergeschikt aan 
don Oppervorst van Madjapahit, komt Padjang 
reeds herhaaldelijk voor in het Oudjav. lof
dicht, do Nagarakëri agama van 1287 Qaka = 
1365 A D.; zie het register in de uitgaaf Kern- 
Krom (1919).,In den feeststoet van den Vorst 
(Zang 84) gaat de Vorstin van Padjang zelfs 
vóórop; gevolgd door de Mantri’s van Padjang 
en die van Pagoehan; onder wolken laatston 
naain zich niet onwaarschijnlijk het oude Ma- 
taram verschuilt. Pleit dit reeds voor het aan-

eerst beschreof (ib. p. 152—153, 158—160). Hier 
in 1690 wordt de stichter van dit hof „Para- 
boe Siriwangi” (of Siliwangi) genoemd, inder
daad wol de naain van een dor laatste vorston van 
Padjadjaran (verg. Hoesein p. 285): <?rï Wangi; 
alias misschien de uit do Jav. overlevering be
kende vorst Moending Wangi, die, volgens do 

•^Babad Tanah Djawi, do vader en voorganger 
v was van den „laatston Vorst” (Sri Pamökas).

De, helaas ongedateerde, beschreven koperen 
plaatjes van Këbantënan of Bantënan (Z.W. 
van Bëkasih-en Z.O. van Meester-Cornelis; de 
plaatsaanduiding in Verbec'k’s Oudheden van 
Java, 1891, p. 37 is onjuist) bevatten o. a. 

oorkonde van een Soesoehoenan te Pa-

V-
een

een
koean-Padjadjaran, waarbij ook de dajeuhan 
(kleinere kota) Djajagiri alsmede do dajeuhan 
Soenda Sëmbawa worden genoemd; zie bij 
Holle in Tijdschr. Bat. Gen. XVI (1S67), p. 563, 
en nader Pleyto, p. 163—164, met drïó'~afbeel- 
dingen. De laatste plaats is geenszins dezelfde 
als Soenda Kalapn, het latere Djakëtra; do 
ouderdom der plaat jes hoogstwaarschijnlijk uit 
de 15e eeuw A. D.

De invloedssfeer van het rijk Padjadjaran is 
moeilijk te schatten; misschien hebben Bantam 
oud-Krawang, en het N.W. der Preanger er 
toe behoord. De werkelijke macht zal wel niet 
verder hebben gereikt dan de oude residentie 
Batavia. De aard der beschaving kan geschat 
worden naar de twee uitersten: de ruwe Poly
nesische voorouderbeeldjes in steen te Artja 
Domas (d.i. „800 beelden”), beZ.O. Bui;enzorg; 
en de opmerkelijk-fraaie en sprekende, ten deele 
Boeddhistische( ?) beelden van den Goenoeng 
Tjibodas bij Tjampea, beN.W. Buitenzorg 
(foto’s Van Kinsbergen nos. 2—9), op welke 
plek vermoedelijk een kluizenarij heeft gestaan.

Opmerkelijk blijft zeker dat Barros, in ca. 
1560 het „Sunda” beschrijvend van omstreeks 

behalve dat hij „Daio” = Dajeuh = 
Pakoean een stad in hot binnenland noemt

;;

t
zien van dit westelijke deel van liet rijk Madja
pahit in de 14o eeuw A. D., óók de be‘eekenis 
van het woord jyadjang, d. i. „maneschijn” 
(Prof. Kern; verg. V. d. Tuuk’s Kawi Wdb. 
IV, 1912, p. 279 a) pleit daarvoor. De Maan 
rekende natuurlijk voor de oude Javanen als 
no. 2, na de Zon als no. 1.

De groöte tijd van Padjang kwam echter 
in de 16e eeuw A. D., het tijdperk van godsdienst - 
overgang, nè. den val van Dëmak in ca. 1546 — 
voor welk jaartal we tot nog toe alleen het Port. 
getuigenis hebben van Pinto (zie dezen 
naam) — en vóór de opkomst (juister: her- 
opkomst) van Mataram, nu als Islamitisch 
rijk, in ca. 1586 door den Sónapati. Niet echter 
dadelijk is Padjang in dc plaats getreden dor 
hegemonie, door Dëmak als ’t eerste Islami
tische rijk over Midden-Java uitgeoefend. 
Docli eenige jaren na de troebelen, door don 
moord op den „Pangóran” van Dëmak voor 
de kota Pasoeroean in Fobi. 1546 gepleegd 
(aldus Pinto-), op zijn vroegst dus in ca. 1550, 
gelukte hot aan den „Jongeling van Tingkir” 
(KiDj&k&Tingkir;Tingkir ligt Z.O. vanSalatiga), 
aliis Mas Karèbèt (d i. de „jonker” bij wiens ge
boorte de wajang bèbèr = wajang karèbèt was 
vertoond), zoon van een vermoorden Regent van 
Pëngging (in Padjang ; W. van Kartasoera), om, 
als Regent van Padjang, zich onaf bank olijk te 
maken van het in verval rakende Dëmak.

Hij breidde zijn macht uit over hot in het 
Z.W. bij zijn gebied aansluitende Mataram, kreeg 
het in hot N. en N O. aansluitende Prawata 
(Grobogan-Wiro.sari) en Djipang (Bodjonë- 
goro) er bij, en verkreeg — aldus Veth naar 
Raffles — in 1490 A. J. = 1568 A. D. den titel 
van Sultan, hem verleend door den geestelijken 
Panëmbahan van Giri bij Grësik, den zgn. 
Soenan van Giri. Na zijn gewelddadigen dood 
in ca. 1582 maakte zich Aria Pangiri, zoon 
van den (vermoorden) Regent van Prawata, 
meester van den troon van Padjang, zou zelve 
óók den titel van „Sultan” zijn macht g gewor
den, doch werd zeer kort daarop (in 1586?) 
ten val gebracht door deü Sónapati (Kapitein-

1

1522
!

met wel 50.000 zielen, en de macht van het 
rijk „Sunda” = Padjadjaran stollend op 100.000 
krijgslieden, met name óók kloosters („mostei- 
ros”) er vermeldt, van nonnen zelfs.

De naam „Padjadjaran” moet in 1355 £aka = 
1433 A.D. hoogst waarschijnlijk symbolisch zijn 
gekozen, als „op één lijn (djadjar) geschaard” = 
de Evenknie (nl. van het rijk Madjapahit); zie

G. P. R.
PADJAGALAN (slachtplaats). Naam van een 

paar mofetten op Java. 1°. Eene met meestal 
zeer onbeduidende werking, gelegen bij het 
Tëlaga Bodas en dus veel door toeristen van 
Garoet uit bezocht. Het gas komt uit spleten in 
het gesteente te voorschijn. Gewoonlijk liggen 
er eenige doodc insecten, soms ook een paar 
vogeltjes, en naar men zegt, vroeger wel eens 
grootere dieren, zelfs tijgers en neushoorns, dio 
nu hier niet meer voorkomen. De nieuwste be
schrijving is te vinden in Jaarboek Mijnwezen 
1913, Verhandelingen, p. 94; het gas is voor
namelijk zwavelwaterstof, vermoedelijk ge
mengd mot koolzuur en zwaveligzuur. 2e. De 
alleen door Junghulm (Java, 1271) beschrevene 
.Goeha Galan of padjagalan in den G. Kromong, 
benoorden don Tjirëmai in Choribon gelegen. 
Tijdens Junghuhn’s bezoek was de gasontwikke
ling in dit voor heilig gehouden en met een deur 
gesloten hol sterk genoeg om hem te bedwelmen.
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Mat ara ra, die al eerdor den (toen nog: Panömbahan) van Mat-aram, deze 
„stad Paotyang” had verovord, on het volk als 
.slaven had weggevoerd, om zijn eigen stad 
(versta: Kcrta) op te bouwen; verg. Veth 
o. c. p. 309, 312, 360. Volgons do Babad Tanah 
Djawi (zie Brandes’ Register daarop, 1900, p. 
69) word dan, na de onderwerping van Soera 
ba ja — dus in 1625 —, de daarheen gevluchte 
laatste ï’angéran van Padjang gevankolijk naar 
Mataram gevoerd, terwijl de kraton-zelve een 
plek werd die angkër (griezelig, betjoend) was. 
In hetzelfde jaar 1625, na hoi machtige Soera, 
baja en Padjang in hei stof te hebben getreden, 
neemt, dan do Panëmbahan van Mataram (de„Sul- 
tan Agoeng” na 1641)dentitelSoesoehoenanaan.

De juiste ligging der luttele overblijfselen van 
den laat on van Padjang werd reeds aangegeven 
in het Album-Kern (1903), p 2.74. G. P. R.

PADJËG (Jav.). Beteekcnt pacht, doch wordt 
ook gebruikt in den zin van belasting, met name 
voor de landrente. Zie LANDRENTE en PAR
TICULIERE LANDERIJEN.

PADJOGE. Zie MUZIEK en MUZIEK
INSTRUMENTEN.

PADMA (jav.). Zio RAFFLESIA.
PADOEROENGAN. District van de afdeeling, 

regentschap on contröleafdeeling Semarang van 
do gelijknamige residentie, mot gelijknamige 
hoofdplaats, gelegen aan den weg van Semarang 
via Mranggèn naar Goeboeg (zio aldaar). Het 
district heeft eene oppervlakte van 109 K.M.3 
en had in 1915 eene bevolking van bijna 55000 
zielen, waaronder ± 70 Europeanen en enkele Cji- 
neezen. Het is verdeeld in drie onderdistricten. 

PADOEWAKANG. Zie VAARTUIGEN.
PADRI’S. Streng Moslimsche secte in de Pa- 

dangscho bovenlanden, wier aanhangers er naar 
streefden do volksinstellingen onder do Minang- 
kabauers, die in strijd met den Islam waren, 
afteschaffen en een nauwgezette opvolging der 
voorschriften van dien godsdienst, zooals zij die 
begrepen, desnoods met geweld van do bevolking 
aftedwingen. Zooals in hot artikel MINANG- 
KABAUERS in bijzonderheden is medegedeeld, 
bestaan bij dien volksstam, met name in het huwe
lijks- en erfrecht, o. a. ten gevolge van het matriar
chaat, instellingen, die met de bepalingen van 
het Moharamedaanscho recht in lijnrechten strijd 
zijn, en die toch door de hoofden gehandhaafd 
worden. Dezelfde instellingen waren ook in het 
begin der vorige eeuw aldaar van kracht; boven
dien werden de godsdienstigo plichten slecht 
nagekomen on hecrschto er groot zedenbederf 
onder do bevolking, dio aan hanengevechten, 
dobbclpartijen, toewa* drinken en opium schui
ven was overgegeven. Dit alles was een doorn 
in hot oog van do partij der streng geloovigen, 
dio do adat of volksgebruiken door de instellingen 
van den Islam wilden vervangen on do bevolking, 
desnoods met geweld, wilden overhalen een loven 
te voeren, dat meer in overeenstemming was 
met de leer van den j>rofeot. Hot waren vooral 
do Toeankoe’s, — de leeraren en beoefenaren 
van do leer van den Islam, voor een deel aan do 
moskeeën verbonden, — dio do kern der Padri- 
heweging uitmaakten; onder do scholen voor 
godsdienstig onderwijs, waar deze leer verkon
digd werd, wordt vooral dio van den Toeankoe 
van Kötö Tocwö in het Agamscho genoemd, 
omdat uit haar do voornaamste geestdrijvers 
voortkwamen, niettegenstaande de gematigd-

Generaal)
genoemden eersten Sultan van Padjang om hot 
loven zou hebben gebracht. ■

Het obgeluk wil, dat wc voor deze geschiede
nis van liet rijk Padjang en do met gezegden 
Sénapati beginnende opkomst der oppermacht 

liet Moh. Mataram, alléén kunnen afgaan 
op stereotype hof-kronieken, later te Karta-

van

van

soera» in ca. 1700 samengesteld; als bij Raffles, 
en do Babad Tanali Djawi. Er is dus zelfs geen 
zekerheid, dat Ki Djfik& Tingkir als Vorst
(Adipati?) van Padjang on Mataram ooit den 
titel Sultan wezenlijk gedragen heeft. De Port. 
bericht on over dit 3c kwartaal der 16e eeuw 
laten ons totaal in den steek. Slechts in ééne 
kostbare zinsnede bij Couto in zijn 4c Decade 
(afgesloten in 1597, gedrukt in 1602), Lib. III, 
cap. 1, krijgen we de zekerheid dat — nh 1564 
zio straks; en vóór 1597 — Padjang („Paniao”) 
golegen was 30 „legoas” (dus ca. 185 K.M.) 
het binnenland in, en dat de „Koning” daar
van zooveel was als „Keizer” (Emperador) 
over de diverse door Couto daar opgesomde 
staten van de Noordkust van Java; waaronder 
bv. Grësik („Agasai”), (oud-)Sëdajoe, Toeban, 
Djoeona („Cajoao), Djapara, Dëmak, Sëma- 
rang („Margao”), „Sunda” (hier nog = oud- 
Padjadjaran ?; of anders = Soenda Kalapa, 
d. i. Djakëtra), en Bantam; doch waarbij Ma
taram, dat snel na ca. 1586 beroemd en geducht 
werd, nog niet voorkomt. Ze over dezen be
langrijken zin bij Couto, Veth’s Java, 2en druk, 
I (1890), p. 310; en boter Rouffaer in het Album- 
Kern tl903), p. 267—274.

Neemt men nu in aanmerking, dat dezoJde 
Couto (Dec. VIII, cap. 21) in 1564 nog sjireokt 
van een Atjehsch gezantschap aan „den koning 
van Dëmak, keizer van Java” (Veth, l.c. p. 315), 
dan bewijst dit: 1°. dat do glans van Dëmak,als 
opperstaat van Java, nog wel 20 jaar na do 
door Pint o in 1546 gestelde kutastiofe bleef 
voortduren; 2°. dat 1568 voorloopig mag aan
vaard blijven als het jaar, waarin de hegemonie 
definitief overging van Dëmak op Padjang, 
door do geestelijko hulp van den nazaat der 
VVali’s te Giri. Do wezenlijko oppermacht 
van Padjang zou dan slechts, volgens do Jav. 
babad’s, van 1568— ca. 1585 geduurd heb
ben. In het oudste Holl. politieke bericht over 
Java, in Lodewycksz’ Eerste Boeck van 1598, 
teruggaand tol informaties in 1596 te Bantam 
opgedaan, komt (Cap. 19) de naam Padjang 
niet meer voor, is• „Matnran” (sic) oppermachtig, 
on wordt van Dëmak gozegd: „waer den Koyser 
noch voor Coninck ghokent wordt” (nieuwe 
Linschoten-cd., 1915, p. 103). .Dus óók hier 
blijft in ca. 1596 do oude nimbus aan Dëmak 
bij, maar wordt do opperhoogheid van Padjang, 
als een lijdelijko episode, die al niet meer van 
gewicht was, overgoslagon.

De vernieling echter van Padjang als stad 
van botcckonis, viel pas een halvo eeuw na 
hot jaar van haar hoogst on glans. In 1614 wordt 
„Pajangh” als stad „lantwaerts in” vormcld, 
dadelijk na hot machtige Pati in Djapara (De 
Jonge, Opkomst IV, p. 57); doch in Juni 1618 
constateert do afgezant dor O. I. Comp. naar 
Mataram, G. van Maoseyck, dat allerlei dorpen 
in het Dëmak’scho „voor deso onder subiectio 

van Paetyang gesorteert” 
hadden (ib. p. 89—90), rnagr dat do Vorst
van den Coninck
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1
do rechtspraak belast. De aanhangors der „adat- 
partij”, in onze geschriften als Maleiors aange
duid, werden door do Padri’s als ongeloovigen 
beschouwd on behandeld, on óf ter dood gebracht 
óf tot slavornij gedoemd; wreedheden en on
onrecht vaardigheden werden maar al to vaak 
door de Padri’s gepleegd, zoodat zelf Nan 
Rintjèh zich tcrugtrok om in afzondering televen.

Voortdurend broidde do macht der Padri’s 
zich uit; Batipoeh werd onderworpen on ook de 
L Kota’fi^ het laatste land schap vooral door 

'tövdoeYT~van den Toenkoe van Loeah. Deze 
werd daarin bijgestaan door den zoon van een 
landbouwer T. Pasaman of T. di Lintau, dio 
zelfs een eind maakte aan het bestuur der vorsten 
van Minangkabau, dio uitgenoodigd werden een 
vergadering te Kota Tengah bijtewonen en daar 
verraderlijk overvallen en gedood werden, met 
uitzondering van een hunner, Radja Alam 
Moening Sjah, die door de vlucht ontkwam. 
Do gohcele vallei van Tanah Datar onderwierp 
zich daarop aan de Padri’s

Eenige volkshoofden waren, om de vervol
gingen der Padri’s te ontgaan, naar Padang 
gevlucht, en wendden zich om hulp tot den 
Engelschen Luitenant-Gouverneur van Ben- 
koelen, Rafflcs, onder voorgeven dat do geheele 
bevolking van Tanah Datar hem zou ondersteu
nen. Rafflcs bepaalde er zich toe om Semawang, 
aan het meer van Singkarak, te bezetten en te 
trachten betrekkingen met de Padri’s aante- 
knoopen, die echter tot geen resultaat leidden. 
Toen het Engelschc bestuur te Padang door ons 
gezag vervangen was werd een verdrag met eeni
ge gevluchte hoofden gesloten (10 Febr. 1821), 
waarbij zij aan Nederland do landen afstonden, 
die vroeger tot het rijk van Minangkabau hadden 
behoord; eene handeling waartoe deze hoofden 
niet bevoegd waren. Daarop werd aanvallender- 
wijze togen do Padri’s opgetreden, waarbij vooral 
de luit.-kol. Raaff zich onderscheidde; met 
afwisselend geluk werd de strijd gevoerd, en 
zelfs leden do onzen een beduidende nederlaag 
toen zij over den Marapalam in Lintau trachtten 
doorledringen (1823). Een overeenkomst met 
de Padri’s van Bondjol, — waar onder Malim 
Basa, later als T. Imam bekend, eexi krachtig 
middenpunt dor hervormingspartij gevestigd 
was, —den 22en Jan. 1842 (o Masang gesloten, 
scheen den strijd te zullen beëindigen; spoedig 
werd zij echter verbroken en werden de vijan
delijkheden voortgezet. Na den dood van Raaff 
(17 April 1824) volgde onder Do Stucrs een tijd
perk van onthouding van onzen kant; onder 
Mac Gillavry en vooral na hem onder Elout 
werd weder een krachtige politiek gevolgd, dio 
oorzaak werd dat in 1832 do Padri’s geheel onder
worpen waren en de Padangscho Bovenlanden, 
in schijn althans, in een voor ons gezag bevredi
genden toostand verkeerden. In 1833 brak 
echter, — voor een goed deel ten gevolge 
geheel verkeerde maatregelen, door ons bestuur 
genomen, — opnieuw verzet uit, waaraan zelfs 
een deel der „Maleicrs” zich aansloot. Onder 
leiding van T. Imam werd Bondjol overvallen 
en vermeesterd; Agam en de L Kota waren wel
dra in vollen opstand on zelfs werd het fort 
Amerongen in Rau door de Padri’s vermeesterd. 
Als Regeeringscommissaris werd Riesz aan net 
hoofd van onze troepen gesteld en het gelukte 
hem Agam en de L Kota weder te o nd er werpen

heid van den leeraar, voorstander eener vreed
zame verkondiging der gezuiverde leer. De naam 
p a d r i wordt gewoonlijk afgeleid van hot Portu- 
geesche p a d r c, vader, dat in het Maleisch in 
de botoekenis van geestelijke zoudo zijn overge
gaan. Door do Maleiers zou de naam padri 

do geestelijken, hoofden der beweging, zijn 
toegekend, en dezo later tot al de leden der 
hervormings-partij zijn uitgobreid, voor welke 
veronderstelling echter gcene bewijzen zijn aan 
te vooren. Hot blijft vreemd, dat Maleiers dien 
term, zelfs om zich vei’staanbaar te maken 
tegenover Europeanen, algemeen zouden ge
bezigd hebben. Daar de andere schrijfwijze 
p a d a r i is, en in Maleische geschi-iften het 
woord steeds p i d a r i wordt gespeld, is 
padri niet de oorspronkelijke 
nu is: man uit Pedir, d. i. man dio uit Arabië 
over Pedir (de gewone route) naar Midden 
Sumatra komt, dus: hadji uit het Heilige Land 
teruggekeerd. De tegenwoordige Maleiers noe
men de padri’s oerang p o e t i h.

De stoot tot een krachtig optreden tegen de 
„adat-partij” schijnt te zijn uitgegaan van eenige 
liadji’s, die te Mekka getuigen 
vormingen, in het begin dezer eeuw aldaar door 

. . -de Wahhabieten (zie aldaar) ingevoerd en van do 
. strenge wijze, waarop dezen de geloovigen dwongen 

hunne godsdienstplichten natekomen en althans in 
het openbaar gebruiken natelaten die, volgens de 
opvatting dier hervormers, in strijd met den 
Islam waren. Een dier liadji’s, Miskin genoemd, 
zou zich na zijn terugkeer op Sumatra naar 
Pandai-Sikèfr begeven hebben, daar tegen ver
scheidene misbruiken, o. a. do hanengevechten, 
het dobbelspel en het gebruik van opium geij
verd hebben en eindelijk die plaats hebben moe
ten verlaten, nadat hij uit wraak over den onder
vonden tegenstand den balai (vergaderhuis), 
waar recht volgens de adat gedaan werd, in brand 
had gestoken. Op zijne rondzwervingen ont
moette hij Nan Rintjèh, een leerling van den 
Toeankoe van Kota Lawas die, door zijne aan
sporingen aangevuurd, zich met eenige ijveraars 
vereenigde tot een bondgenootschap, waarvan de 
leden later den veelzeggenden naam „de tijgers” 
verkregen, en aan welks hoofd de Toen koe van 
Mansiangan geplaatst werd. Weldra werd tot 
geweld de toevlucht genomen; op eene verga
dering, waartoe de hoofden van Agam werden 
uitgenoodigd, werden deze vermaand zich 
streng aan de voorschriften van den Islam to 
houden; het gebruik van betel, opium en sterke 
dranken, benevens hanengevechten en dobbel
spelen werden verboden; de vrouwen moesten 
hare losse gewaden afleggen, lange kleederen 
dragen, zich het hoofd met den sluier bedek
ken, terwijl dc mannen zich door witte gewaden 
van de tegenstanders moesten onderscheiden. 
Met groote kracht, soms met wreedheid, werden 
deze voorschriften gehandhaafd; Nan Rintjèh 
zou zelfs een zijner vrouwelijke bloedverwanten, 
die zich aan liet gebruik van betel schuldig 
maakte, omgebracht hebben. Meer en meer nam 
de partij der Padri’s toe, zoodat vele hoofden, 
dio haar weinig genegen waren, toch zich genood
zaakt zagen haar voortestaan. Geheel Agam en do 
IV en VI Kota’s werden onderworpen, en in elke 
plaats, in stede van of naast dc oude volkshoofden 
een Toeankoe Imam aangesteld, die in de gods
dienstoefeningen voorging en een T. Kali, met
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de hoofdmacht der Padri’s bleef te Bondjol 
de onzen weerstaan, en eerst na langdurigon 
strijd werd die plaats in Aug. 1837 onder Cochius 

Michiels vermeesterd. Daarmede was het 
verzet der Padri’s gebroken; T. Imam onder
wierp zich door honger gedreven, en werd, 
niettegenstaande hem toegezegd was dat hij in 
het land mocht blijven, naar Menado.verbannen. 
In 1838 werd hun bij Daloó T5aloe de laatste 
slag toegebracht. Moge ook later een enkele 
maal in de Padangscho Bovenlanden verzet 
tegen het Nederlandsche gezag hebben plaats ge
had, zoo is dat toch, voor zoover bekend is, niet 
van den aanhang der Padri’s uitgegaan, die na 
den val van Bondjol allen invloed verloor en 
thans geheel verdwenen schijnt mot dien ver
stande echter, dat de beginselen der Padris nooit 
als onjuist, slechts als overdreven zijn verklaard, 
althans door de rechtzinnigen. Do onlusten van 
1908 hadden met de vroegere padri-boweging 
hoegenaamd geen verband.

Voor een kort overzicht der krijgsbedrijven 
tegen de Padri’s zie 
GEN (sumatra), Mr. P. A. Van der Lith, 
Ned. Oost-Indië, II, bl. 60 vlg.: voor uitvoeriger 
bijzonderheden: Kielstra, Bijdr. t.t. 1. en vlk. Ve 
volgr. II, bl. 7; III, bl. 142, 216; IV, bl. 161, 
313, 467; V, bl. 127, 263; Ind. Mil. Tijdschr. 
1887, II, bl. 224; H. M. Lange, Het O.-I. leger 
ter W.kust v. Sumatra, ’s Hert. 1852; H. J. J. L. 
De Stuers, De vestiging en uitbreiding der Ned. 
ter W.kust van Sumatra, Amst. 1849.

PADTBRUGGE (ROBERT). Geboren te Parijs 
in 1638 (of Dec. 1637), vermoedelijk uit VTaain- 
sche ouders. Wordt op 25 Nov. 1661 in het 
Leidsehe Album Studiosorum (Lugd.-Batav. 
1875) ingeschreven als „Robertus Padbrugghe 
Parisiensis. 23 M.”, derhalve als 23-jarig student 
in de medicijnen. Promoveert er als doctor in 
do medicijnen op 27 April 1663 (niet 1653, 
zooals v. d. Aa, en vandaar Leupo en De Haan 
foutief melden) op een proefschriftje van 35 
.stellingen, „Do Apoplexia”, waar hij op het 
titelblad weder heet „Robertus Padt-brugge, 
Parisiensis” (ex. Univ.-Bibl. Leiden). Moet 
daarna een eerste reis naar ïndië wel hebben 
gedaan. Want in Oct. 1670 zeilt hij in dienst 
der O. I. C., mot den rang van opperkoopman, 
met do fluit Sparcndam uit Texel, bestemd voor 
Oeylon (verg. Dagh-Regisler 167J, p. 282, 330), 
waar hij dient onder Van Goens. Gaat als opper
koopman in 1672 mot een tijdelijko zending 
naar Maskate (o. c. 1672, p. 245), is in ca. 1676 
te Batavia, wordt 1 Dec. 1676 benoemd tot 
Gouverneur van Ternato (o. c. 1676, p. 325), 
wat hij 7 April 1677 aanvaardt on tot 8 Jan. 
3 680 blijft. Is dan lijdelijk Gouverneur van 
Banda tot najaar 1681. Wordt in Jan. 1682 
Gouvernour van Amboina, in den tijd dus van 
Rumphius en Valèntijn, blijft dit tot Aug. 1687, 
wordt benoemd tot Raad Extraordinaris vanlndië, 
als hoedanig hij 12 Sept. d.a.v. zitting neemt, en 
vertrekt 16 Nov. 1688 als commandeur dor 
rotourvloot naar patria (de twee laatsto data 
naar do Personalia in ’s Rijks Archief}. Over 
den afloop van zijn leven is niets te vinden.

Padtbruggo was niet alleen een ontwikkeld 
en krachtdadig regent (men zie Valentijn’s 
verhalen over hem: I, b. (1724), fol. 334—335, 
350—351, als Gouv. v. Ternato; en vooral II, b. 
(1724), fol. 245—249, als Gouv. v. Amboina),

maar ook stoller van zeer opmerkelijke rapporten. 
Twee daarvan zijn afgodrukt in Bijdr. Kon.

maar

Inst.; een over zijn reis naar Noord-Celebes en 
do Noorder- (d.i. Sangir-)eilandon, 16 Aug.— A A7 
23 Dec. 1677, door E.obidó van der Aa, 3, II/V 
(1867), p. 105—268, mot inleiding (p. 95—104) 
en bijlagen (p. 269—335; 558—565); een tweede 
als fragment uit zijn journaal van een nieuwe 
reis naar die streken van Dec. 1678—Febr.
1679, door Leupe, mot een inleiding gepubli
ceerd als „Beschrijving der zeden en gewoonten 
van de bewoners der Minahassa”, o. c. 3, I 
(1866), p. 304—331. Dit zijn naar den inhoud 
stukken vanongemeene waarde, en in vorm werk 
van een man van beschaving en studie. Hoezeer 
Padtbrugge zich ook moeite gaf voor het laten 
maken van goede zeekaarten op die reizen, 
besprak Leupe reeds in 1865, en nader Abendanon 
in Tijdschr. Aardr. Gen. 2, XXXIV (1917), 
p. 862—863, 875, 877.

Een onuitgegeven journaal van zijn (2e) uitreis 
naar Indië berust in ’s Rijks Archief; eveneens 
een van zijne „visite in Banda gedaen” (verg.
Leupe in Von Rosenberg’s „Reistogten in de-" 
afdeeling Gorontalo”, 1865,’ p. 135—136)'. 'Zie ' 
ook nogJDe Haan’s Priangan, 'II (1911), p.
151—152bwaar herinnerd werdt aan’de teeke- 
ningen van' nieuwe planton, en beschrijvingen 
van vreemde dieren, die P., blijkens R-umphius’ 
Herbarium Amb. I, fol. 88 en VI, 184, in zijn. 
journalen opnam.

PAEDERIA FOETIDA L. Fam. Rubiaceae.
Daoen këntoet, Daoen sëkëntoot (mal.), Ka- 
sèmbookan (jav.), Kahitoetan (soend.). Klim
mende heester, overal op zonnige plaatsen te 
vinden. Als men de bladeron tusschon de vin
gers kneust, of als men door een veld van 
Paederia loopt, waarop de zon schijnt, Ijespeurt 
men een sterke faeces-lucht. Do bladeren wor
den in de Indische geneeskunde algemeen ge
bruikt als middel togen darmkwalen bv. tegen 
dysenterie. Ook worden de bladeren wel door 
de inlanders rauw bij de rijst gegeten. Ze zijn 
daartoe op de pasars te krijgen.

PAGA-GEBIED, xVan do Zuidkust van Flores 
gelegen landstreek, behoorende tot de onderaf- 
deeling Maoemëró, afdeeling Flores der residentie 
Ti mor en O. . ; ■ sr* 'f ' ' ■

PAGAI- of PAGÈH-EILANDEN. Groep van 
eilanden in den Indischen Oceaan, gelegen voor 
de Westkust van Sumatra tusschen 2°30' en 
3°20' Z.B. en 99°56'en 100°30' O.L. De bewoners 
spreken van Sigalagan, terwijl de eerste Hol- 
landscho zeevaarders ze ook wel Nassau-eilanden 
noemden. Door de Engelsclien worden zij ook 
wel, echter verkeerdelijk „The Poggies” geheeten.
Volgens Kol. Vcrsl. 1S94 Bijlage A beslaan zij een 
uitgestrektheid van 1S70 K.M3. Het grootste 
deel hiervan wordt ingenomen door do eilanden 
Noord Pagai (^ 680 K.M2) en Zuid Pagai (^
1030 K.M2), die aan liet slot van dit artikel wor
den behandeld. Een groot aantal, meest zeer kleine 
eilanden, omgeven deze beide groote. Zij zijn door 
koraalvorming ontstaan, meest zeer vruchtbaar 
en beplant met klappers. Hun oppervlakte is 
echter zoo gering, dat slehts een 29 tal bij name 
bekend zijn, meest genoemd naar zeevaarders, 
die zich onderscheiden hebben. Vermelding verdie
nen alleen: Poelau Tinopo vlak bij Zuid Pagai 
en Sanding (zio aldaar), ongeveer 14 zeemijlen 
meer naar het Zuidoosten gelogen.

en
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1 namelijk op apen en herten en wordt daarby 
uitstekend geholpen door zijn hond Bovendien 
doet hij nog al veel aan vischvangst. Do eigen
lijke landbouw, het bebouwen der ladangs, is 
met anderen inspannenden arbeid het werk van 
de vrouw. Do ladangs leveren m hoofdzaak 
suikerriet, knolgewassen o. a. koladi, soms 
lombok en hier en daar wat tabak. Rijst wordt 
niet verbouwd, maar bij de vreemde handelaars 
geruild. Do eilanden brengen bovendien veel 
sagoo voort. Koeien, paarden, karbouwen, geiten 
of schapen houdt men er niet op na, wel varkens 
en kippen. Van do producten voor uitvoer be
stemd verdienen nog vermelding: rotan, tripang, 
schildpad, waarvan het vlecsch door inlanders 
wordt gegeten, haaien vinnen, een delicatesse 
voor Chineezcn en tenslotte was van wilde bijen. 
Al deze producten worden meest niet geruild 
tegen geld, maar tegen artikelen, die men zelf 
niet heeft; steeds meer begint echter het geld 
reeds een rol te vervullen.

Bestuur. Do Pagai-eilanden hebben zich 
aanvankelijk niet mogen verheugen in een groote 
belangstelling van het Gouvernement. Nog in 
1828 werden zij door het Ncderlandsche bestuur 
verpacht voor do som van ƒ 400 gulden per jaar. 
In 1831 werd deze verpachting wel afgeschaft, 
maar vele jaren bepaalde men zich er toe, de 
eilanden nu en dan door een oorlogsschip te doen 
bezoeken. Zij behoorden tot de afdeeling Painan 
(Sumatra’s Westkust), en zijn later (in 1886) met 
Sibëroet en Pora (Sipoera) onderden naarn Mènta- 
wei-eilandcn gebracht onder de bemoeienis van 
den controleur der Ommelanden van Padang, 
toenmalig gouvernement Sumatra’s Westkust. 
Sedert Mei 1914 behooren zij tot do onderafdeeling 
Mèntawei dor afdeeling Painan van genoemd 
gewest. Zie verder MENTAWEI-EILANDEN, 
ook voor klimaat, flora, fauna en bevolking.

Noord-Pagai of Pagei-Atas, het kleinste van de 
beide Pagai-eilanden, heeft een oppervlakte 
van 680 K.M2. Het ligt ten Z.O. van Sipoera 
tusschen 2°30'en 2°50' Z.B., op gemiddeld 100° 
O.L. De vorm is vrijwel die van een rechthoe- 
kigen driehoek, langs de O. zijde ruim 30 K.M. 
lang. De Noordpunt heet Mampinang (Oudda- 
lore), de Z. W. punt Batoe, terwijl aan de Oost
kust Kaap Simonlobi uitsteekt en aan de West
kust zijn te onderscheiden de hoeken: Soe- 
mombi, Soemiajoe of Batocmalci; van do baaien 
werd reeds de beschermde Silaboe baai ter West
kust genoemd, terwijl ten Zuiden daarvan de 
niet beschermde Boloemonga-baai ligt. Van 
do rivieren is do Tikako de eonige, die 
melding verdient. Zij is do grootste rivier der 
Pagai eilanden, echter nauwelijks 20 K.M. lang; 
zij stroomt hoofdzakelijk in Oostelijke richting 

komt uit in de Straat Sikakap. Hot binnen
land is onbewoond. De kampongs bevinden zich 
alle nabij de kust aan een klein riviertje. In het 
geheel zijn er 18 kampongs, waarvan vermelding 
verdienen: Sa wang Toongkoe aan de Z.O kust, 
de standplaats van het detachement en liet be
stuur, Nemnemleleoc do zendingspost van do 
Rhijnsche Zending, de beide Maleische kampongs 
Berre en Pasapoeat en Tikako, de grootste 
kampong der eilanden, de cenige, die niet langs 
de kust gelegen is, maar langs de gelijknamige 
rivier, twee uur rociens van hare uitmonding.

Eilandjes: Sidjaoe, een 5-tal eilandjes, Sama 
of Sigoegoelet (O.): Tongo of Bakat Bênocang,

Vroeger zouden de beide Pagai-eilanden slechts 
één eiland geweest zijn. De Tikako, do voor
naamste rivier van Noord Pagai, had toen hare 
uitwatering aan de O. kust. Een aardbeving zou 
het land van de tegenwoordige monding van ge
noemde rivier tot aan de W. kust gespleten heb
ben, waardoor de straat Sikakap is ontstaan. 
Deze straat is zeer diep en volkomen veilig, 
en wordt door de vele daarin gelegen eiland
jes gemaakt tot een binnenwater, waarin een 
sterke stroom heerscht, die do richting der 
getijen volgt. Goede ankerplaatsen worden 
slechts aan de Oostkust gevonden, omdat de 
branding van den Indischcn Oceaan aan do 
Westzijde te hevig is. Aan deze zijde ligt alleen 
de Silaboe-baai, beschut door eilandjes. Van de 
ankerplaatsen aan de Oostkust verdienen vermel
ding: de Veeckens-baai, de Labadjaoe-baai en de 
ingang van de genoemde straat Sikakap. Het bin
nenland der groote eilanden is van vulkanischen 
oorsprong, een heuvelland, dat niet hooger reikt 
dan tot 250 M.; aan de kanten overheerschen de 
jonge formatie’s van klei en koralen. Het binnen
land is bedekt met zwaar geboomte, terwijl aan de 
kusten de karakteristieke strand vegetatie van 
rizophoren en casuarinen voorkomt, die met de 
achterliggende bosschen zoozeer een groen ge
heel vormen dat noch baaien, noch inhammen 
of riviermonden zijn te onderscheiden.

De omringende zeeën zijn zeer vischrijk. Het wa- 
teris buitengewoon helder, en laat een prachtig ge
zicht toe
van allerlei grootte, kleur en vorm, ware zeetuinen.

Bevolkin g. De kleine eilanden zijn onbe
woond wegens het gevaar voor vijanden en het 
gebrek aan drinkwater. De meeste kampongs zijn 
aan een riviertje gebouwd. Het geboortecijfer 
is zoo laag, dat het zielenaantal voortdurend 
afneemt. Behalve de inheemsche bevolking 
komen er voor: Bataks, die dienst doen als poli- 
tiesoldaten voor het Gouvernement of als onder
wijzers en werklieden voor de zending, Chinec- 
zen, Maleiers en Niassers, die ruilhandel drijven, 
maar zich niet in de kampongs mogen ophouden. 
De Maleiers hebben ook twee eigen kampongs, 
n. 1. Berre en Pasapoeat op Noord Pagai.

Middelen van bestaan. De bewo- 
ners hebben zeer weinig voor hun levensonder
houd noodig, en getroosten zich meest niet de 
moeite meer te produceeren dan zij noodig 
hebben. Ambachtslieden of geletterden komen 
niet voor, zoodat niemand een eigenlijk beroep 
uitoefent. Alleen enkelen gaan in dienst bij Maleiers 
of Chineezcn om rotan te zoeken of behulpzaam 

. te zijn bij de copra-bereiding, steeds echter 
•r, \ ij maar voor korten tijd./De voornaamste bron 

; 1 ’ / van inkomsten vormen 4e klappertuinen, die
slecht worden onderhouden, dat er van cultuur 
geen sprake kan zijn. Toch zijn de klappers van 
uitstekende kwaliteit en zeer gewild, een gevolg 
van de buitengewone geschiktheid dezer eilanden 
voor klappers. De inlander oogst slechts wanneer 
hij de vruchten noodig heeft, hetzij voor voedsel 
voor menseb, varkens of kippen, hetzij om te 
ruilen tegen andere waren, die hij op dat oogen- 
blik noodig heeft. Aan bereiding van copra of 
olie doet hij meestal niets, de vezels van de 
vruchtschil, door anderen gebruikt voor het 
maken van matten, touw, enz. gooit hij weg, 
liefst op de plaats waar de noot geplukt werd. 
Verder gaat hij met pijl en boog op jacht, voor-
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hoog eiland in den ingang van do Straat Sikakap, 
Ket.jil of Sidjan, mede aan genoemden ingang, 
verder in do straat: Semito, Sïngko, Bakat Pégoe, 
Masoesoc, Rocmoen, Ragis, Rocsa: langs dc W. 
kust voor de baai van Silaboc-laboe de eilandjes 
Laboe mabóoc (Montrado) en Laboc magosok 
(Makasser).

Zuld-Pagai of Pagai-Baroeh is liet groot
ste der beide Pagai-cilanden, met een opper
vlakte van 1030 K.M3. Het is gelegen tusschcn 
2°45' en 3°20' Z.B. en op gemiddeld 100° O.L. 
De vorm is zeer lang gerekt; terwijl de lengte
doorsnede ongeveer 70 K.M. bedraagt, is de 
grootste breedte slechts nauwelijks 25 K.M. 
In liet N. versmalt zich het eiland sterk, terwijl 
in het Z., dat in een punt eindigt, de diepe Vecc- 
kens-baai van de Oostkust het eiland bijna in 
tweeën verdeelt. Een heuvelrug strekt zich in de 
lengterichting uit en vormt de waterscheiding 
tusschcn de Oostclijke en Westelijke rivieren. 
Naar de Oostkust heeft deze rug enkele uitloo- 
pers met een kalksteenformatie. Zeer hcuvel- 
achtig is ook de Z.W. kust. Laaglanden komen 
slechts voor aan het W.-lijk gedeelte van de 
Sikakapstraat en nabij de Veeckensbaai, terwijl 
het Oostcrstrand voor een groot deel zandig en 
smal is. Lang deze kust vinden groote schepen 
geen ankergrond: op nog geen 500 M. van den 
wal wordt met 30 vadem geen grond gelood, 
terwijl riffen tot 200 M. en meer in zee het water 
onveilig maken; het Z.-lijk gedeelte is geheel on
bekend (dc Z.-lijke punt schijnt echter hydrogra- 
phisch opgenomen te zijn).

Hoeken: Sibaloea (O.kust), Javahoek of do 
Z.-O.lijkste, en Zuidpunt, de Z.-lijkste hoek van 
het eiland.

Baaien: Makalok, Tëlaban Djaoe, Goegoek 
Batoerei (O. kust). Deze baai werd reeds in 1600 
door de vloot van admiraal van Ncck, in 1621 
door Claesw. Fransz met een vloot van 10 schepen 
bezocht en plaatselijk opgenomen {Tijdschrift 
Kon. Inst. voor T. L. & V. van N. I. 3c deel). 
Sedert werd er niet meer van vernomen, totdat 
de kommandant van H.M. oorlogsschip „Java”, 
de Kapitcin-Luitenant Ze e ge rs Vee ekens, in 1889 
op een reis naar dc Zuidpunt haar opnieuw ont
dekte en zijn naam daaraan gaf. De baai biedteen 
volkomen veilige, doorbet eiland Tin o po vooralle 
winden beschutte ankerplaats aan: ze is 24 K.M. 
lang en op het breedste punt 8 K.M. breed, een 
uitstekende ankerplaats, zelfs voor hcdendaagsche 
pantser-eskaders. In het W. de baai van Balimo.

De rivieren zijn alle van geringe beteekenis.
Hoofdkampongs: Makalok, Simapopo, Poelei, 

Basoa, Telaban Djaoe (O.kust); Bakei Malako- 
pak, Ti bel ik Daksong (W.kust); Basoa en Bai- 
Bai aan de Sikakapstraat.

Literatuur: J. F. K. Hansen. De groep Noord
en Zuid Pagch van de Mentawi eil. Bijdr. Taal 
Land en Volkenkunde v. Ned. Ind. dl. 70 (1914) 
pg. 113 v.v.

PAGAM (jMinangk. mal.). Zio PÉRGAM en 
DUIF.

PAGAR (mal), pagër (Jav.). Door Nederlan
ders go woon lijk pagger gesekrevon en uitge
sproken, beteekont heg, heining, wand, schut
ting, enz. Paggcr-koffio noemt men dc koffie, die 
niet, zooals do tuin- en bosch-koffie, in geregelde 
plantages groeit, maar binnen do omheining der 
inlandscho dorpen geteeld wordt.

PAGAR ALAM. Hoofdplaats van dc onderaf-

dceling Pasocmah-landcn in do residentie Pa- 
lembang; zij telt 436 inwoners. Dc plaats ligt aan 
den Oost voet van den G. Dëmpo in het Barisan 
gebergte bij dc bronnen van de Lëmatang, op 800 
M. hoogte en heeft een zeer gezond klimaat. In 
de omgeving wordt op 3 perceelcn sedert eenige 
jaren met veel succes koffie aangcplant. Sedert 
het plaatsje Bandarals hoofd plaats van dc onder- 
afdeeling is opgevolgd, vestigden zich hier steeds 
meer Inlandscho en Chineeschc handelaren en 
heeft dc handel zich hier geconcentreerd. Het is 
het centrum van de zich uitbreidende onderne
mingen op dc hellingen van de G. Dëmpo, en zal 
dit in de toekomst wel blijven, aangezien een zijlijn 
van den spoorweg Palembang—Benkoelen, bij 
Tandjoeng Ra ja aangelegd zal worden naar P.
Alam, langs den reeds aanwezigen grooten weg, 
die doorgetrokken is tot Lahat, waar verscheping 
van de goederen kan plaats hebben naar Palem
bang. Een weg naar Manna aan den Indischen 
Oceaan is in aanleg.

PAGAR ROEJOENG. Oorspronkelijk de naam 
van een plek in de Sinamar-rivier bij Koemanis 
(ten Z.O. van Boeö, Sum. Westkust), waar, 
hoogstwaarschijnlyk'TrT'dë 14de eeuw, een Hin- 
doe-Javaansche vorst een pagar van palmhout 
(roejoeng) zou hebben laten plaatsen, om een 
badplaats in de rivier te beveiligen tegen kroko
dillen. Hiernaar heetten die vorst en zijn nako
melingen „Radjö Pagar Roejoeng”, en die naam 
is gebleven, ook toen de vorsten van Minangka- 
bau zich hadden gevestigd bij den Batoc Patah 
(een duidelijk te onderkennen rotsblok, waarvan 
de helft is afgcbroklteld) aan den W.lijken voet 
van den Goenoeng Bonsoe, een paar K. M. ten O. 
van Fort van der Capellen, aan den linkeroever 
der Sélo. Die plaats, waar nu nog dc vrije afstam
melingen der slaven van voorheen wonen, heet 
bij dc Inlanders: Tigö Balai, naar de drie aldaar 
bestaan hebbende raadszalen, terwijl de plek, 
waar de vorstelijke (zeer eenvoudige) woning 
der laatste „radjö’s” stond, Goedanx heet. Men 
noemde de plaats echter ook wel Pagar Roejoeng 
naar den ouden titel der vorsten, en deze be
naming is speciaal bij dc Europeanen in gebruik 
gebleven, terwijl hun de oorspronkelijke beteeke- , f, 'p 
nis was ontgaan (vgl. T. B. G. deel LV, bl. 237)...-’i

PAGARAN (mal., BAT7)r^ëtecke'nt“gehucrhW\^_ 
meestal stichtingen, afhankelijk van de moeder- 
kampong, met welke do pagaran een geheel 
uitmaakt; deze term is gebruikelijk in het 
Zuidelijk Batakland (Angkola, Padang Lawas, 
Mandailing). In de Tobasche landen gebruikt men 
daarvoor het woord s o s o r; ook de nederzettin
gen der Orang Loeboo worden pagaran gonoemd;

PAGÈH-EILANDEN. Zie PAGAI-EILAND EN.
PAGËLARAN. Zie bij PASÉBAN. In tegen

stelling tot do steeds van boven onbedekt 
blijvende pasóban, wordt een pagelaran van 
boven beschut door een vlak en open bamboe- 
vlechtwerk, do tratag rambat, dat op ongeveer 
verdioping-hoogte door kolommen wordt ge
dragen. Hot is niet legen den regen, maar 
tegen den zonneschijn bedoeld, op audiëntie- 
dagen en vervangt aldus dc pajoeng’s, die do 
inlandsche ambtenaren alleen gesloten in hun 
gevolg bij zich mogen hebben bij het verschij
nen voorden Vorst. De bij PASÉBAN genoemde 
ivatoe gilang ter Pagelaran, waar de Vorst placht 
neer te zitten, is omgeven door de zgn. Bangsal 
Pëngrawit, of „kleine, fijne pëndopo”. G. P. R.
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J PAGELARAN— PAHUD (CHARLES FERDINAND).250i gelegen in het uiterste Zuid-Westen van de resi
dentie Tapanocli, op de grens met do residentie 
Sumatra’s Westkust. Do streek, die behoort tot 
den bovenloop van de Patang Gadis, ligt ingc- 
slotcn tusschon den Bolat in het O, Hoclaboe en 
Pangolat in het Z. en den Binoerang benevens 
Namaitat in het W. De fraaie ketclvallei, die 
zoodoendo ontstaat, ligt ^ 1000 M. boven 
zeeniveau en heeft een heerlijk klimaat. De be
woners, die veel koffie verbouwen, behooren 
grootcndcels tot de Heidensche Oeloes. In 1870 
vestigde zich hier de eerste zendeling van Mandai- 
ling. De Doopsgezinde Zending heeft thans naast 
een vrij groot ziekenhuis, ook een weeshuis, bene
vens twee groote en drie kleine scholen gesticht/]- / • •

PAHIT (KI) (soend.). Zie PICRASMA.
PAHUD (CHARLES FERDINAND). Gcb. te 

Amsterdam IS April 1803 uit het huwelijk van 
A. D. F. 'Pahud, pres. van do Wees- en Boedel
kamer te Semarang on van A. P. C. Walther, ver
trok hij in 1823 "als" ambtenaar 4o klasse naar 
Batavia, bekleedde achtereenvolgens de betrek
kingen van confrontist der 2o klasse bij het 
bureau van den achterstand der algomeene 
Rekenkamer (1824), eersten commies bij het 
bureau van den hoofdinspecteur van den Water
staat (1824), adjunct-ontvanger der ink. en uitg. 
rechten te Padang (1825), commics-controleur 
dier rechten voor de le afdeeling op Java 
(1826), fungeerend controleur ((1827) en contro
leur (1829) dier rechten in de le finantiëele afdee
ling, in 1836 tevens ontvanger van het recht 
van successie en overgang te Batavia, en waar
nemend ontvanger der ink. en uitg. rechten 
aldaar (1837). In 1839 met verlof naar Neder
land vertrokken, keerde hij het volgend jaar 
weder naar Indië terug, werd 1841 inspecteur 
van finantiën, 1844 directeur dor producten 
en civiele magazijnen. In 1847 met verlof naar 
Nederland teruggekeerd, werd hij 1849 fungee
rend secretaris-gcneraal bij het Dep. v. kol. en 
Staatsraad in buitengewonen dienst en trad met 
ingang van 1 Nov. van dat jaar in het minislerie- 
Thorbecke als Min. v. Kol,, welke hooge betrek
king hij behield ook toen dat ministerie in 1853 
aftrad en door een van tegenovergestelde rich
ting vervangen werd. Tijdens Pahud als Minis
ter fungeerde kwam o. a. het thans nog geldende 
Reg.-regl. tot stand. Den 21en Nov. 1855 werd 
hij eervol als Minister ontslagen (met ingang van 
1 Jan. 1856), on op denzelfdon dag benoemd tot 
Gouv.-Gen.; hij aanvaardde 22 Mei 1856 hot 
bestuur, dat hij voerde tot 2 Sopt. 1861, toen 
hij zijne betrekking nederlegde, na bekomen 
eervol ontslag op verzoek (23 Juni 1861). Hij 
overleed te ’s Gravenhago 31 Aug. 1873; in 1867 
had hij verlof Bekomen zich te noemen en te 
teekenen Pahud do Mortanges.

Onder Pahud werd Indië gei’egcerd volgens 
conservatieve beginselen, te meer omdat ook zijn 
opvolger aan het Min. v. Kol., mr. P. Myer, die 
beginselen was toegedaan. Gewenschtc hervor
mingen, zooals ten aan zien van den verhuur 
woeste gronden, bleven dan ook uit, het stolsel 
dat de kolonie in de eerste plaats do bestemming 
had het moederland te verrijken, bleef het heer- 
schende. Echter werd het muntstelsel verbeterd 
door invoering van een nieuwe pasmunt en door, 
althans tijdelijk, een einde te maken aan do „dui- 
tonplaag”; terwijl in 1861 de muntwet finaal ten 
uit voer werd gelegd.

PAGËT.ARAN. —District mot gelijknamigo 
hoöfcfpiaats van do afdcoling en het regentschap 
Tjiandjoor van de residontio Prcanger Regent- ‘ 
seftappeh, niet een oppervlak van ^ 835 K.M3. 
Het district heette vroeger Djampang wètan j, 
hpt telt drie ondcrdistrictcn met 12 desa’s. ?\- 

PAGÈRDÉ WA. A. Een groote, welvarende kam- 
' /poen g in de residentie Lampongsche Districten

een weinig ten Westen van Mënggala op de 
plaats, waar de Wai Kanan en Wai Kiri zich 
vereenigen tot de Wai Toclangbawang. De vele 
opkoopers en geldschieters en welgestelde hoofden 
hebben er groote, fraaie huizen neergezet.

B. Een kampoeng in het Z. O. van Palem- 
bang bij de grens van de Lampongsche Districten. 
Hier neemt de Masoedji, de grensrivier, haar 
voornaamste linkerzijrivier, de Babatan op.

PAGËRKANDANG. Een der jongere eruptie- 
punten van den Diëng (Zie aldaar).

PAGI SORÉ (KËMBANG). (batav. mal.). 
Zie MIRABILIS.

PAGOEAT. District van de onderafdeeling 
Boalemo der tot de residentie Mcnadobehoorende
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afdeeling Gorontalo, met 18 kampongs en ^ 
8100 zielen, onder een le districtshoofd, dat den 
titel van Marsaoleh voert met standplaats Boem- 
boelan, gesteund door een wolaapoeloe (2e dis
trictshoofd) met standplaats Popajato.

PAGOEJAMA-RIVIER. Zie CELEBES (a. de
NOORD ARM).

PAGOEJAMAN. District van de onderefdee- 
ling Boalemo der tot de residentie Menado be- 
hoorendo afdeeling Gorontalo ro^t 8 kampongs 
en r{: 4200 zielen, onder een districtshoofd, dat 
den titel van Marsaoleh voert met standplaats 
Pagoejaman.

PAGQERAWAN. Dit landschapje met gelijk
namige plaats, ook Nanasiamgehceten, ressortee- 
rende on3ër~^le onderafdeeling Batoe Bahra 
(afdeeling Asahan) van het gouvt. Oostkust van 
Sumatra, grenst ten N. aan de Delische onder- 
hoorigheid Padang, ten O. aan Straat Malaka, 
ten Z. aan liet landschap Si Paré Paré. Ten W. 
grenst het aan het gebied van den Toean Ban dar, 
een onderkoorige van den Radja van het Ba- 
taksche landschap Panei, (ondcrafd. Simg.-, 
Joengoen der afd. Simëloengoen enTTe”Karo- 
landen) zoomede aan het Bataksche landschap 
Tandjoeng Kasau, eveneens in de ondcrafd. Batoe 
BaHraTgClegcnrDe Radja wordt in het bestuur 
bijgestaan door drie hoofden (Orang Bësar). Dit 
landschapje zal vereenigd worden met Tandjoeng 
Kasau, wegens gebrek aan geschikte bestuurders. 
De bewoners, hoogstens een duizendtal, leven van 
den aanplant van padi op droge velden, van kaar 
klapper-aanplantingen en van de vischvangst. 

Literatuur: Zie het artikel PËEBAOENGAN, 
PAHAÉ.,Een van de drie, n.1. de middelste, 

vlakte in liet dal der Batang Toroe (residentie 
Tapanoeli). De vlakte is goed bebouwd met 
talrijke sawahs en heeft een vrij dichte bevol
king. Het aantal bewoners wordt op ongeveer 
10.000 geschat. Middelpunten zijn Pangaloan en 
Si Gompoelon. Hier bevindt zich een van de 
plaatsen, waar de Christelijke zending 

' heeft onder de Toba Bataks. Echter zijn er ook
t het Mo-
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succes

een 5 a 600 Heidensche Inlanders tp 
kammedanisme overgegaan^* ï2cjiy 

PAHANG (KI) (soend.). Zie PONGAMIA en 
PREMNA FOETIDA.

PA^ANTAN. Gedcelt Klein-Mandailing,e van
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Uit een staatkundig oogpunt was zijne rcgee- 
ring een bewogen tijdvak te noemen. Al dadelijk 
bij zyn optreden barstte in de Lampongs de op
stand uit van Radèn In tan, welke door eene ex
peditie onder kolonel Waleson gedempt werd. De 
Lampongs werden daarmee onder geregeld be
stuur gebracht. Daarna werd een andere krijgs
tocht ondernomen naar Djambi, welke eindigde 
met de inname van do hoofdplaats en installatie 
van een nieuwen sultan. Echter bleef de af gezet te 
vorst, die naar het binnenland gevlucht was, 
feitelijk de heer des lands, hetgeen later nog tot 
vele moeilijkheden aanleiding gaf. In 1857 werd 
een contract met Atjèli gesloten tot wering van 
zeeroof, ondanks dat dit land zelf als een zee- 
rooversnest te boek stond. Het contract bleef 
dan ook zonder eenig gevolg. In ’t zelfde jaar 
erkende de sultan van Siak de Nederlandsche 
souvereiniteit, en werd eene expeditie gezonden 
naar Retóh (ten N. van Djambi) waar de vorst 
gcmccnc zaak had gemaakt met den afgezetten 
sultan van Riouw. Door inneming van de vijan
delijke hoofdsterkte werd hier het verzet be
dwongen. Eene andere expeditie naar Boni onder 
den generaal Steinmctz moest gestaakt worden; 
eerst de volgende, onder generaal V. Swieten, be
reikte het doel door verovering der hoofdplaats 
Boni. De oproerige vorstin vluchtte en werd ver
vangen door Aroe Palakka als leenvorst. Ernsti
ger was in 1859 de opstand in Borneo’s Z. en 0. 
afdecling, waarbij verscheidene Europeanen in 
dat gewest om het leven kwamen, het oorlogs- 
stoomschip Onrust werd afgeloopcn en de be
manning vermoord. De opheffing van het sul
tanaat van Bandjërmasin en de inlijving van 
dat rijk bij het Ncd. gebied gaf aan den opstand 

kracht. Eerst in 1862 werd de „hoofd-

Als Gouv.-Gen. maakte Pahud een reis over do 
Molukscho oilanden en Monado, waarover Zie P. 
v. d. Crab, Do Molukscho eilanden, Batavia 1862.

PAHUDIA GALEDUPA Backor. fam. Legu- 
minosac-Gacsal'pincae. Galadoepa of Kajoo ga- 
ladoopa (mak.). Een tamelijk hoogo boom 
van Wost-Colobos en O. Bornoo met dikken 
stam en dicht, hard hout. Uit do aangesneden 
schors vlooit oon zwarte balsem, dio tot een hars 
verhardt, dat onder den naam galadoepa verhan
deld wordt (Rumphius; zie ook Hoyno II p. 238).

PAHUDIA JAVANICA Miq. fam. Legumino- 
sae-Cacsal-pineae. Djolang (jav.), Djoelang (jav., 
soend.). Een hooge boom, vooral voorkomend ■ 
in Weat-Java beneden 400 M., doch nergens 
algemeen on op volo plaatsen grootendeels uit
geroeid. Het fraaie bruinroodo kornhout is om 
zijn kleur en duurzaamheid gezocht voor stok
ken, wapengevesten enz.

PAINAN. Afdeeling van de residentie Su- 
mat-ra’s Westkust, bestaande uit twee onder- 
afdeelingen Painan en Balai Salasa ( zie aldaar), 
met de hoofd plaats Painan, standplaats van den 
Ass.Resident. De afdeeling grenst in het W. aan 
de zee, in het Z. aan do residentie Benkoelen, 
terwijl zij in het O. is afgesloten door het Bari- 
sangebergte. De onderafdceling Painan is bij 
gewestel. reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. n° 
321) verdeeld in de districten Painan en Batang 
Kapas. In het N. der onderafd., 24l/2 K.M. van 
Painan, ligt de ruime, volkomen tegen elke 
deining beveiligdo baai van Taroesan, die voor 
alle schepen toegankeclijk- is; de omgeving der 
baai is echter zeer rotsachtig en geaccidenteerd 
zoodat er geen dorpen aan liggen. De nagari 
Taroesan ligt 5Y2 K. M. ten O. van de baai aan 
de Taroesan-rivier, door welker dal de trans port- 
weg loopt van Padang via Taroesan en Painan 
naar het Zuiden. De hoofd plaats ligt aan zee aan 
de baai van dcnzelfden naam, waarin het eiland 
Tjingkock ligt (zie POELAU TJINGKOEK). Zij 
is niet zeer belangrijk; er wonen een paar duizend 
Inlanders, o. w. vele visschcrs, en een 100-tal 
Ckineezen, die handel drijven in copra en die 
vele der Inlandsche klappertuinen in pand 
hebben. Painan is vooral bekend door de goud
mijnen van Salido, 6 K.M. tcnN.O. van de hoofd
plaats gelegen. Een belangrijke plaats is be
halve Painan en Taroesan ook nog Batang Kapas 
(zie aldaar). 4-'?■' -- <T*• £*■*'*'*

PAIS AL. Zie VAARTUIGEN. ^
PAITAN (JAV.).Zie PASPALUM CONJUGA- 

TUM.
PAITON (vroeger dikwijls vorbastord tot 

PHAËTON). District mot gelijknamige hoofd
plaats van do contrölo-afdeoling on afdcoling 
Kraksaan, rogontschap Probolinggo, residentio 
Pasoorocan mot drie ondordistricton en 59 dosa’s; 
eind 1905 toldo het 52000 inwouers, w. o. onge- , 
voor 30 Europeanen, on eon tiental Ckineozen,,v-i 

PAJAHE. Eonige kampong van hot Tido- 
reesche sultansgcbied van dien naam^ op de 
Westkust van Midden-Halmahérji. ' -

PAJANGAN. District van de onderaf dceRngGiar 
njar, afdeeling Zuid Bali, residentie Bali en 
Lombok.

PAJÖ BASOENG. Nagri, 3 K.M. ten O. van 
Pajö Kocmboch (Sumatra’s Westkust) aan den 
rechteroever der Agamrivier. De nagri zoude haar 
naam ontleencn aan een moerasje (pajö), waarin 
basoeng (Diplcrocarpus pilosus Roxb.) groeide

nieuwe
muiter” Hidajat gevangen genomen en naar Java 
verbannen, waarmee de kracht van den opstand 
gebroken was. Krijgstochten op kleiner schaal 
werden ondernomen naar Timor, Flores^Pa- 
lembang, Bali, Ceram, Ampat Patoelaï, Ampat 
La wang, Red jan g, enz. Somtijds was ’t niet meer 
dan eene militaire demonstratie; en ten opzichte 
van het afgelegen Nieuw-Guinea, waar het twij
felachtig gezag dor Comp. zoolang slechts door 
een paal met een wapenbord was vertegenwoor
digd, beperkte do rogcering zich tot het zenden 
van eene commissie. Voorts werd do slavernij 
nfgeschaft en liet pandclingschap geregeld; 
een tractaat, met Portugal gesloton, regelde do 
grenzen op hot eiland Timor. Vreemde consuls 
weiden in Ncd.-Indië toegelatcn; de eerste tele
graaf aldaar kwam tussclien Weltevreden en 
Buitenzorg tot stand, terwijl eene nieuwe rege
ling der Gouv. suikercultuur getroffen werd.

Ten bate van de in Indiö zoo deerlijk verwaar
loosde volksgezondheid werd in 1859 te Sema- 
rang de eerste artesische put geboord. In ’t vol
gend jaar werd te Batavia als instelling voor mid
delbaar en voorbereidend hooger onderwijs het 
gymnasium Willem III geopend. Eveneens in 
1860 werd nog tijdig een komplot ontdekt onder 
de vreemde militairen (vele Zwitsers) in de garni
zoenen van Midden-Java, waarvan het brand
punt te zoeken was in de Wurtembergsche kazer
ne te Semarang. Hot doel was de reeds ter zake 
gearresteerde soldaten te bevrijden, het geldkan
toor te plunderen en voorts te descrtceren. De 
belhamels van dit komplot werden voor den 
krijgsraad gebracht, cn gefusilleerd.
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leer nabijheid volgens de overlevering een neder
zetting gesticht is door ccnige „eerste bewoners 
der bovenlanden”, die van den Marapi waren 
afgcdaald. Dezo nederzetting ontwikkelde zich 
tot de nagari’s Kötönan IVcn Kötönan Gadang. 
De vestiging der Hollanders in deze streek had 
eerst in 1832 plaats, nadat de opperland voogd te 
kennen had gegeven, dat de onderwerping van 
geheel Sumatra aan ons gezag als staatkundig 
beginsel moest worden aangenomen. De wakkere 
kapitein Vcltman was de eerste civiel en mil.ge
zaghebber in deze streek; in het laatst v'an ge
noemd jaar vestigde hij een versterkte post te 
Pajö Koemboeh, welke plek door de ligging 
aan de Agamrivier en de toen reeds druk bezochte 
marktplaats als aangewezen 
leg van groote wegen is deze betcekenis sindsdien 
zeer vergroot, de plaats is thans een belangrijk 
verkeerspunt geworden, naar het N. voert een 
mooie rijweg, die tot voor kort pal tegen het steile 
scheid in gsgebergte nabij Loebock Bangkocng 
(19 K.M) eindigde en de verkeersweg vórmde 
voor de bezoekers van de Harau-kloof. Thans

PAJÖ KOEMBOEH. Ondcrafdceling der af- 
declihg L Kötö, residentie Sumatra’s Westkust, 
met gelijknamige hoofdplaats, standplaats van 
den Ass.Residcnt. De onderafdceling grenst in 
het O. aan het gouvernement Oostkust van 
Sumatra. Zij wordt voor een groot deel bevloeid 
door de Sinamar en haar vele zijtakken, o. w. 
de Agamrivier, die uit het W.lijk gelegen Agam 
komt, en do Lampasi do belangrijkste zijn (zie 
SINAMAR en AGAM-rivicr) .In het Z. wordt do 
onderafdceling behecrscht door den niet werk- 
zamen vulkaan Goonocng Sago, waarvan do 
hoogste top, de G. Malintang, 2261 M. hoog is. 

* In het Westen vormt het Kamanggebcrgte de 
grens met de onderafdceling Agam, terwijl ook 
het Oosten dooreen gebergteketen is afgesloten. 
Zoo vormt de afdeeling grootendeels een kom, 
die in den diluvialen tijd werd opgevuld met vul
kanisch materiaal, zoodat ontstond een der 
tufplateaux, welke zoo karakteristiek zijn voor 
de Padangsclic Bovenlanden. De genoemde ri
vieren hebben zich hierin meest diepe dalen 
uitgeschuurd en vele grotten doen ontstaan, 
vooral waar de Agam door het Kamanggebcrgte 
breekt. Het meest bekend is de zoogenaamde 
Kloof van Harau in het Noorden.-Evenals de 
andere tufplateaüx munt ook deze uit door 
buitengewone vruchtbaarheid, groote geschikt
heid tot bebouwing, en is daardoor een der dichtst 
bevolkte gedeelten van Sumatra. Uitgezonderd 
enkele plaatsen in het W. en liet minder vrucht
bare landschap Sarilamak in het O., is de onder
afdceling een rijk, vruchtbaar land, dat zicli ten 
N. van den Sago als een prachtige vlakte uit- 
strekt, zóó vlak, dat Sinamar en Lampasi, die 
erdoor vloeien, dikwijls buiten dc oevers treden 
door de ondiepe bedding. Het milde klimaat door 
de ligging op 500 M. boven den zeespiegel, dc 
overvloedige regens (gemiddeld per jaar 2444 
m.M.), werken mede om alles wat in dit land 
geplant wordt, te doen gedijen. De klappercul
tuur is er van groote betcekenis, de cultuur der 
bekende Pajö Koemboeh-tabak niet minder 
(het centrum dezer cultuur is Piobang in het 
landschap Soengai Baringin), uitmuntende gam
bir groeit op den minder goeden grond van Sari- 
iamak, rijst, cassia, allerlei soorten van hoorn
en aardvruchten gedijen in dit heerlijke land, ook 
de ingevoerde cacao-cultuur werpt voor dc be
volking al winsten af.

De onderafdeeling is zeer dicht bevolkt (zij 
telde in 1915 ^ 90.000 zielen), niet het minst 
in het Noorden, waar zich een haast onafge
broken reeks van dorpen bijna 20 K.M. ver uit
strekt langs den grooten weg naar Soeliki.

Pajö Koemboeh heeft als gezonde streek een 
goeden naam. Het wordt van Fort de Koek uit 
veel bezocht door toeristen, die speciaal de 
Zondagsmarkt ter hoofdplaats, de Harau-kloof 
(zie HARAU), de grot van Kötönan IV ten W. 
van de hoofdplaats en de badplaats Aier Tabit 
(zie aldaar) bezoeken.

Bij de gewestel. reorganisatie van 1913 (Lid. 
Stb. 321) is deze onderafdeeling verdeeld in drie 
districten: Pajö Koemboeh, Ranah en Loehak. 
De hoofdplaats is gelegen aan den linkeroever 
der Agamrivier op 512 M. boven zeeniveau; zij 
is gevormd van gedeelten der nagri’s (voor 1913 
larassen) Kötö nan IV en Kötö nan Gadang, en 
ontleent haar naam aan een moerasje (pajo) met 
biesachtig gras (Scirpus mueronatus L.), in wel-

was. Door den aan-

wordt een weg gemaakt vandaar door de Pintoe 
Angin (windpoort) naar de Mahat om vervolgens 
te Pakan Baroe aan te sluiten bij den grooten 
Midden Sumatra weg (163 K.M.). Pajö Koem
boeh is verder door een goeden weg verbonden met 
Fort de Koek (33J K. M.), waarvan over 
Piladang een zijweg voert naar Fort van do 
Capellcn (3S K.M.), welke weg dus geheel met een 
Westelijke bocht om den Sago heenloopt. Ten
slotte voert een groote weg ten Oosten van den 
Sago Zuidwaarts naar Boeö. Van het grootste 
belang voor het verkeer is de aansluiting van 
Pajö Koemboeh bij het West-Sumatra spoorweg
net, die tot stand kwam, toen de lijn van Fort de 
Koek uit werd doorgetrokken. September 1896 
werd dit gedeelte voor het publiek geopend. 
Vermoedelijk zullen binnenkort nog twee voe- 
dingslijntjes worden aangelegd, n. 1. van Pajö 
Koemboeh N.W.waarts door het bovenge
noemde dichtbevolkte gebied naar Soeliki (24 
K.M.) of de even daarvoor gelegen marktplaats 
Limbanang, en een lijntje Z.O.waarts tot 
Balai Pand jan g (12 K.M.). Pajö Koemboeh 
is zoo geworden een marktplaats van bctceke- 
nis, tevens een centrum van Minangkabausch 
leven, waar ’s Zondags tienduizenden samen- 
stroomen, ook uit de omliggende ondcrafdee- 
lingen. Sedert 1912 staan op het door statige 
waringins oversehaduwde marktplein zes groote 
ijzeren markthallen, het eigendom der bevol
king. In hetzelfde jaar werd ook de belangrijke 
veemarkt, die eveneens op Zondag gehouden 
wordt, voor do bevolking verbeterd. Des Zon
dags is de keurige, rustige plaats een en al leven 
en bedrijvigheid, extra-treinen voeren de bezoe
kers van Agam en verder aan, en langs alle 
wegen stroomen voetgangers en honderde ben- 
dies naar de hoofdplaats, terwijl rijen van kar- 
bouwekarren (padati’s) op dc daartoe 
wezen plaatsen verzameld staan. Daar karbou 
wen zooveel beter tijdens, dc koelte van den 
nacht trekken, komen die padati’s gewoonlijk 
vóór het krieken van den dag op de pasar 
Tegen den middag hcerscht de grootste drukte. 
Daar hier de over het algemeen knappe en vrij 
blanke vrouwen gewoon zijn in haar fraaie, 
veelal met goud- en zilverdraad doorweven 
kleederen ter markt te
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manden met koopwaar in rustigen, fieren gang 
op hot hoofd dragend — con aparte tint aan do 
Zondagspasar alhier. Ter hoofd plaats zijn een 
Hollandsch-Maleischc, on een lagere Inl. school 
(gevestigd in de vroegere versterking).

Behalve de hoofdplaats zijn in deze ondeiaf- 
deeling nog verscheidene zeer belangrijke plaatsen 
en markten in de 13 districten (larassen), waaruit 
zij vóór de reorganisatie van 1913 bestond. 
Waar het hier een zoo belangrijk ressort geldt, 
zullen om practische redenen, die landstre
ken genoemd worden met enkele voorname 
plaatsen erin gelegen: Kötö nan Ampat en Kötö 
nan Gadang (zie boven), Batoe Hampar (Pila- 
dang, belangrijke markt), Sitocdjoeh (belangrijke 
koffiestreek op de N.lijke helling van den Sago), 
Limboekan (zie aldaar), Halaban (zie aldaar, be
langrijke markt te Pakan Rabaa), Taram, Pajö 
Basoeng (zie aldaar), Sarilamak (zie boven; be
langrijke markt te Sarilamak) Loeboek Bating- 
kap (zie aldaar), Moengkar, Gocgoek (Goegoeken 
de zeer belangrijke markt te Dangoeng Dangoeng 
15 K.M. ten N.W. van Pajö Koemboeh aan den 
weg naar Socliki), Soengai Baringin (belangrijk 
centrum van tabakscultuur en paardenfokkerij); 
Piobang, Simalanggang met zeer belangrijke 
markt.

Men vergelijke nog: Dr. A. H. Blaauw, De 
Tropische Natuur in schetsen en kleuren, Kol. 
lust. 1913, hfdst. Loehak Limo Poeloeh, en 
„Acht dagen in de Pad. bovenlanden”, Ver. 
Toeristenverkeer, Batavia, 1909, bl. 23.

PAJOEDAN. Langwerpige, waterrijke en zeer 
vruchtbare hoogvlakte, ton Zuidoosten van do 
hoofdplaatsPamëkasan, inde afdeelingen, tevens 
regentschappen, Soemënop en Pamëkasan 'der 
residentie Madoera gelogen. Do hoofd richting 
is van Oost naar West; de hoogte varieert tus- 
schen 100 en 350 M. boven 'den zeespiegel. Het 
Pajoedan-platcau is dichtbevolkt en de bewoners 
behooren tot do meest welvarende van hot ge- 
heclo eiland Madoera. De aldaar geteelde tabak 
is zeer gunstig bekend; aan de teelt daarvan 
wordt veel zorg besteed. Dit plateau wordt door 
de gelijknamige rivier doorsneden, welke in haar 
verderen benedenloop in de richting van Soe
ra en èp, achtereenvolgens als Kali Djëpoen, K. 
Saronggï en K. Sarokka bekend staat.

PAJOENG. Berg op het Zuidwestelijk schier- 
ciland van Java. Do naam doet aan don geribden 
kegelvorm der vulkanen denken on Junghuhn 
heeft den Pajoeng dan ook in zijn vulkancnlijst 
opgenomen. Ten onreclite evenwel, zooals door 
het terreinonderzoek van Fcnncma on de potro- 
gra})hischo studiën van Behrens is gebleken. De 
berg bestaat grootendcels uit gelaagde gesteenten
— brccciën, zandsteenen, tuffen en mergels —
— waartusschen aan de Westkust eruptief go- 
stêentc in banken voorkomt. Ook vormt hij geon 
kegel, maar bestaat uit drie van N.O. naar Z.W. 
loopondc ruggen, waarvan de Westelijke de hoog
ste (ruim 500 M.) on do middelste de laagste is; 
de Ooslelijke draagt het signaal Pajong (480 
M.). In steile ribben loopen zij af naar 
Z. en O., en flauwer glooiende naar het N. Een 
Noord westelijke uitlooper eindigt in Java’s 
Eerste punt. Aan de Westkust verheffen zich 
eenige toren vormige rotsen, met bosch bekroond, 
maar met naakto, loodrechte wanden, 50 tot

hoog. Een paar ervan zijn eilandjes, de 
overige zijn door lage landtongen met den berg

verbonden. In onkele worden vogelnestspleten 
aangotroffen, dio zelfs hier door inlanders worden 
geledigd. Het prachtig schouwspel, dat hot op- 
stuivon dor branding togen deze rotsen levert, 
word in den tijd der zeilvaart door meer roizigers 
genoten dan thans. Een dergelijko loodrechte 
rots nan den genoemdon uitlooper vormt de 
bekondo Westelijksto spits van Java, Java-hoofd. 
Op do rots van Java’s Eerste punt is door Hoozo 
oen glasachtig gesteente verzameld, dat door Ver
beek als perliet is beschrovon, con steensoort, 
dio cldors op Java niet bekend is.

PAJOENG. Naam, dien do Minangkabauers 
geven aan de gozamonlijke families, welke onder 
het gozag van éón zolfde volkshoofd of pang- 
hoeloo andiko staan. Aangezion alleen de van
ouds in een dorp gevestigde kernfamilies in den 
dorpsraad vertegenwoordigd zijn, en wel elk 
door één hoofd, vertegenwoordigt zulk een volks
hoofd dikwijls, behalvo de familie welker eigen 
familiehoofd hij is, buitendien de families, die 
door afsplitsing zijn ontstaan, of de van elders 
gekomen families, dio zich bij de zijne hebben 
aangesloten. Zoodanig persononcomplex nu, onder 
één volkshoofd geschaard, hoot zijn pajoeng; de 
individuen zelf heeton zijn anale boeah.

In Jav. en Mal. botcekent pajoeng: zonnescherm. 
Zie Dl. I blz. 2S4 on ONDERSCHEIDINGEN.

PAJOENG (KI) (soend.). Zie RIOPHYTUM 
SENSITIVÜM.

PA.IOENGCIRCULAIRE. Zie BESTUUR, Deel 
I blz. 281 en ONDERSCHEIDINGEN. 

PAK-PAK. Zie FAK-FAK.
PAK TSJOI. Cliin. naam voor oon groente, 

afkomstig van de Crucifeor Brassica chinensis L., 
dio op sommige tijden van het jaar in groote 
hoovcolhcden in hot Cliin. kamp te Batavia 
te koop wordt aangeboden. Do plant wordt door 
de Chineezen bij de bonodonstad van Batavia 
getooid uit geïmporteerd zaad%

PAKAN (mal. pëkan), het Minangkabausehe 
woord voor het plein, waar op geregelde dagen 
markt (-pasar) gehouden wordt. Het woord pasar 
gebruikt men in Minangkabau ook voor de ves
tigingen om of bij zulk een marktplaats. Deze 
uitlegging is noodzakelijk tot goed begrip der met 
pakan samengestelde plaatsnamen. Het is dui
delijk, dat men in verband mot het zeer groot 
aantal markten ter Sum. Wcstk. overal alle com
binaties van „pakan” met de namen der weekda
gen, of met de woorden baros (nieuw), latnö (oud) 
of oesang (gewezen, afgedaan) vindt. Hier worden 
slechts de meest bekende dier plaatsen genoemd.

PAKAN BAROE (= Nieuwe Markt). Een le
vendig plaatsje in de afdeeling Bëngkalis van het 

I gouvernement Oostkust van Sumatra, gelegen 
aan de Siak-rivier. Het is het eindpunt van 
den belangrijken Midden-Sumatra weg, die over 
Mooara Lömboo naar Taloek in do Kwantandis- 
trictcn leidt, terwijl tot P. B. do booten van do 
Kon. Paketvaart Mij. de Siak kunnen opvaren. 
Volgens het rapport betreffende spoorwegplannen 
in Midden-Sumatra zal Pakan Baroe ook een be
langrijk spoorwegstation worden. Hier zal ein
digen een 400 K.M. lange lijn, die aan de Emma- 
haven .begint, terwijl getracht zal worden naar 
het Noorden aansluiting te krijgen bij liet Deli 
spoorwegnet./-* •

PAKANG. Rivier in de Noordelijkste der drio 
Gajo hoogvlakten (gouvernement Atjèh en On
derin). Zij ontspringt op den Boer Tèlong en

het W.
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dio laatsto plaats rochtstrooks torug naarvoert het water af van het gebied tusschen het 
Tawar-meer en Pasè-gebergte. Na een hoofd- 
zakelijk Oostclijken loop vereenigt zij zich in de 
laagte van Samar Kilang met de Djamboc Ajè, 
waarvan de Pakang een linkerzijn vier is.

PAKARAMAN. Het bekendo Doodendal op 
Java, dicht bewesten het Diëng-gobergte. aan 
de bencdenhclling van een der toppen van den 
Goenoong Boetak, don Djimat of Pakaraman, 
die zijn naam ontleend heeft aan dezen kleinen, 
regelmatig trechtervormigcn kraterput, waarvan 
de steile wanden dicht begroeid zijn, maar de 
bodem geheel kaal is. Uit sommige plokken van 
den bodem stroomt gas, dat geregeld des nachts 
— in den regentijd ook wel ovordag — in den 
krater blijft hangen on s’morgcns vroeg een 
hoogte van een paar meters bereikt. Het is waar
schijnlijk koolzuurgas, zoodat men hier met een 
mofette te doen heeft. Als de zon in den put 
schijnt, wordt het gas in de luchtcirculatie 
meegevoerd, zoodat men dan ongestraft op den 
bodem kan rond wandelen. Dieren, vooral vogels, 
komen dikwijls in de gaslaag om; soms vindt 
men op den bodem zelfs het lijk van een panter 
(zie verder Jacobson en Niermeyer in Tijdsein*. 
Aardr. Gen. 1907, 635). Ongetwijfeld zijn er veel 
sterkere mofetten bekend, maar slechts weinige 
liggen op den bodem van kraters, waardoor de 
ophooping van het gas gevaarlijk kan worden.

PAKARENA. Zie MUZIEK en MUZIEK
INSTRUMENTEN.

PAKATA. Zie VAARTUIGEN.
PAKÈL (jaw, soexd.). Do jonge vruchten 

van Mangifera odorala. Zie aldaar.
PAKÊM. Andere naam van het districtPram- 

banan. van het tot het Sultansgebied behoorenclo 
''...regentschap Kalasan, residentie Djokjakarta.

PAKETVAART MAATSCHAPPIJ (KONINK
LIJKE). De stoomschepen zijn in Indië gebracht 
niet door particulieren, maar door het Gouver
nement; in 1845 beschikte dit over 4, in ’47 over 
6 in *50 over 10 stoombooten, waarmede het 
vervoer van goederen en passagiers plaats had. 
Ook de maildienst tusschen Batavia en Singapore 
in verband met de Engelschc overlandpost op 
Europa (in 1845 aangevangen) werd door do 
Marine verricht; zij deed de pakotdiensten, ver
voerde ambtenaren, officieren, troepen en banne
lingen, soms ook particulieren. De koopvaardij
vloot bleef ten achter en in 1849 was er in 
Indië slechts één particulier stoomschip aanwezig 
„de” stoomboot gehecten; zij behoorde aan de 
N.-I. Stoomv.-maatschappij en bevoer Batavia, 
Semarang en Soerabaja; in liet volgend jaar werd 
bij wijze van proef een tweede boot, van 531/* 
last, in dienst gesteld voor do maandelijksche 
vaart tusschen Makasser en Soerabaja; in ’51 
werd nog een boot in'dë~vaart gebracht voor het- 
onderhouden der gemeenschap tusschen do drie 
hoofd plaatsen op Java. De Indische Regeeuing 
sloot in 1852 een contract met W. Coresdo Vries, 
ten doel hebbende de instelling van een geregelde 
stoomvaart in den Indischen archipel; het be
paalde, dat een maandelijksche dienst zou onder
houden worden van Batavia over Ben koelen 
naar Padang en evenzoo terug on van een soort
gelijken dienst van Batavia naar Makasser over 
Semarang en Soerabaja en evenzoo terug, die in 
den Oostmoesson maandelijks, doch gedurende 
den Westmoesson om de 2 maanden zou worden 
voortgezet tot Amboina, Ternate on Menado en

van
Makasser. Bij contract van 1 Juni 1854 mot do 
Maatschappij, waarop Cores do Vries inmiddels 
de ovoreonkomst had overgedragon, word do 
dionst uitgebreid on o. a. het traject Batavia over 
Muntok en Riouw naar Singapore on terug daar
aan toegevoegd. De aansluiting met de overland 
mail van alle diensten was een der voorwaar- 
don. Het subsidie bedroeg ƒ 140.000 gedurendo 
hot lo jaar en ƒ 160.000 gedurende elk der vol- 
gendo jaren, d. w. z. / 9,69 of / S,73 per mijl; 
daarenboven waren eon aantal voordeclen toc-
gekend. Door uitbreiding van den dienst klom 
het subsidie in 1857 tot ƒ 10,56 per mijl. Eon in 
1854 met de Ncd.-Ind. Stoombootmaatschappij 
gesloten contract voor hot onderhouden van den 
zooeven genoemden dienst naar Riouw en Sin
gapore ging na afloop, einde 1859, op Cores do 
Vries over. Eon aanbesteding in 1859 voor het 
bedienen der pakotvaart na 1860 mislukte, om
dat Cores do Vries de eenigo inschrijver was voor 
een buitensporigo som; eene nadere onderhan- 
deling had tot gevolg een contract, waarbij hij op 
zich nam do paketvaart tot 1864 te onderhouden 
tegen eene subsidie van ƒ 500,000, ƒ 18,21 per mijl. 
Met het in werking treden van dit contract begint 
het stroven tot monopoliseering van het verkeer 
in den Archipel zich meer on meer te openbaren. 
Langzamerhand hadden, in den loop van 1862, 
al de op Java gevestigde stoomvaart-onderne- 
mingen hare booten aan do firma W. Cores do 
Vries verhuurd; de handel klaagde.

Bij de op 31 Juli 1863 gehouden aanbesteding 
voor de jaren 1866 t/m. 1875 was minste inschrij
ver H. O. Robinson te Londen, die het contract, 
waarbij ƒ 6,97 per mijl, ƒ 293,000 per jaar, be
dongen werd, in 1865 overdeed aan de Ned.-Ind. 
Stoomvaart-maatschappij, eene Engelschc onder
neming; door Paul van Vlissingen en Dudok van 
Heel te Amsterdam was ingeschreven voor ƒ 6.98. 
De hoofdzéTël'dér' maatschappij was te Londen; 
geen schip werd in Nederland gebouwd, zelfs geen 
ketel vernieuwd; alles werd uit Engeland betrok
ken en als in Indië een der schepen moest gerepa
reerd worden, dan geschiedde dit niet op Java, 
maar te Singapore; op de booten voeren Engol- 
scho machinisten en alleen eene bepaling in het 
contract maakte dat er Hollandscho kapiteins op 
de brug stonden. De contractueel© diensten, dio 
eerst in Maart 1866 alle bevaren werden, met 12 
stoomschepen (7050 ton), ondergingen gedurig 
verandering, meestal in den zin van uitbreiding. 
Ook do Ned.-Ind. Stoomv.-maatschappij streefde 
naar een monopolie van het vervoer van perso
nen en goederen tusschen de Ned.-Indische ha
vens onderling. Togen aanslagen van de zijde der 
stoomvaart-ondernemin gen tusschen Nederland 
en Lidië was zij gewaarborgd Deze, belanghebben
de bij eene goede verstandhouding metde N. I.S. M. 
met het oog op doorvracliten naar plaatsen buiten 
Java, verbonden zich om noch goederen, noch 
passagiers tusschen havens in Ned.-Indië te ver
voeren. Na het verstrijken van het contract met de 
firma W. Cores do Vries gingen do stoomschepen 
dezer firma over op do Maatschappij en in 1869 on
dervond deze nergens concurrentie dan op do lijn 
Batavia—Singapore van do Fransche Messageries 
Maritimes (sedert 1862). Andere zich in den Ar
chipel bevindende stoomers voeren op avontuur, 
waren bestemd voor sleepdiensten of voor het 
voer ter reede en waren meestal van klein charter.
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Bij do aanbesteding voor hot onderhouden 
der pakotvaart gedurende 187G t/m. 1890 was do 

f aagsto inschrijver wedor do Ned.-Ind. Stoom
vaartmaatschappij, thans voor / 3,90 por mijl 
/ 198,000 per jaar, niettegenstaande do voor
waarden in moor dan een opzicht minder gunstig 

dan die in het vorig contract.

Singaporo. Do indertijd gekoesterde en uitge
sproken vrees, dat do Pakotvaart het opkomen 
van particulioro vervoor-ondernomingen onder 
Nederlandscho vlag zou togenhouden, is gebleken 
ongegrond te zijn geweest. Op allo lijnen der 
Pakotvaart, waar het particulier 
oenigszins loonend is, bestaat feitelijk een scherpo 
concurrentie,

De voordoden, die aan de Paketvaart verze
kerd worden, zijn een subsidie over de verschil- 
londo lijnen, bij den aanvang afwisselend van 
/ 1,50 tot /20 2>er mijl (samen / 600.000 en door
een ƒ 6,90), maar later in dier voege gewijzigd, dat 
geen enkele lijn meer dan /10 subsidie had; en 
het uitsluitend rocht op hot vervoer van Gouver
nementsgoederen en passagiers langs al de lijnen 
tegen overeengekomen vracht en passage. Tegen
over het hoogero subsidie 'dan aan de Engelsche 
maatschappij, stond, dat do Regeering in tijd van 
nood de beschikking had over al de schepen, ja- 
zelfs zo kon overnemen; dat do tarieven, zoowel 
voor Gouvernements-passagiers als goederen 
verlaagd werden; dat voor het vervoer van 
Gouv.-passagiers derde on vierde klasse groote 
verbeteringen werden aangebracht; dat de nieu
we booten op Nederlandsche werven moesten 
worden gebouwd en dat uitsluitend Nederlandsch 
personeel in dienst werd gesteld; dat de particu
lieren niet meer aan willekeur waren overgeloverd 
daar van hen nooit meer dan 10 % en voorgoede
ren nooit meer dan 25 % boven het Gouv.-tarief 
mocht worden geheven.

Bij do wet van 19 Mei 1899 (Ind. Stb. no. 212, 
Ned. Stb. no. 122) werd de Gouv.-Gen. gemach
tigd om met do Paketvaart eene overeenkomst 
aan te gaan, waarbij het met haar bestaande con
tract voor do bediening van do paketvaart gedu- 
rendo 1891 t/m. 1905 in dier voege nader zou 
worden gewijzigd, dat do duur van het contract 
tot uit. 1915 werd verlengd en dat voor 10 van de 
nog bestaande twaalf contractueele diensten, do 
bij voornoemde wet van 19 Mei ’99 bepaalde 
lagere eenheidscijfers van subsidie werden aange
nomen. Deze lagere subsidio-cijfers, welke 1 Jan. 
1899 ingingen, leidden tot eene jaarlijksche be
sparing van ƒ 250.000. mot wijziging in de te be
varen lijnen en sterke uitbreiding van voor do 
ondernemers on voordeolige diensten; voorts ver
viel voor do nieuwe onderneming het voordeel 
uit een renteloos voorschot; werden haar veel 
hoogero eischen gesteld wat do soort, de snelheid 
der schopen en do behandeling van passagiers be
treft; zou ten gevolge van een lager tarief veel 
minder worden betaald aan vracht en passage; 
het Gouvernement meer vrijheid genieten in het 
gebruik maken van andere schepen on tot een 
vooruit bepaalden prijs schepen van den onder
nemer kunnen huren. Bij de wet van 31 Decembor 
1915 (Ind. Stb. 1916 no. 25) kwam een verlenging 
van do overeenkomst tot stand voor do jaren 
191G tot en met 1925, echter mot zeer ingrijpendo 
wijzigingen. Do subsidio werd afgeschaft, doch 
do Maatschappij geniet thans eene vergoeding 
voor hot postvervoer, hetwelk vroeger kostoloos 
geschiedde, van / 0.25 per zeemijl tot een maxi
mum van ƒ 500.000. Het aantal verplichte dien
sten werd van dertien gebracht op dertig. Do 
huurprijs der schepen bij inhuur door do Regeo- 
ring werd verlaagd.

In Juli 1908 opende do Maatschappij een gere
geld o vracht- on passagiersdionst tusschen No-

vervocr maar
waren

Alles wat bij contract was bedongen werd stipt 
uitgevoerd, maar buiten haar contract was do 
Maatschappij hoogst willekeurig in haro hande
lingen ; vooral de particuliere handel had redon tot 
klagen en ook hot Gouvernement moest hare on
genaakbaarheid ondervinden, toen de Atjèh-oor- 
log aanleiding gaf tot ondcrhandelingen buiton het 
contract. Een vast tarief voor jiarticulier vracht
goed ontbrak; op de Buitenbezittingen werd ge
klaagd over het ontbreken van do gelegenheid tot 
doorvoer naar Nederland, enz. De aandrang om 
andere maatregelen te nemen bestond dus.

Het was de heer J. J. van Kerkwijk, die in de 
zitting van 18 Dec. 1884 in do Tweede Kamer 
aandrong op het overnemen van don dienst door 

Nederlandsche maatschappij, nadat heteene
contract zou zijn afgeloopen. En het was de Ned. 
Maatschappij tot bev. dor nijverheid die, naar aan
leiding van verscheidene geschriften over dit 
onderwerp, zich do zaak aantrok, het departe
ment Haarlem, dat door eene motie do aanleiding 
was dat de Min. van Kol. zich bereid verklaarde
om, hoewel de voorwaardon reeds waren ontwor
pen, met Nederlandsche deskundigen over de 
zaak te onderhandelen. De heeren J. Boissevain, 
W. Ruys en P. E. Tegelberg, allen directeuren 
van onze stoomvaartlijnen op Indië, maakten 
van deze gelegenheid gebruik, met dit gevolg, dat 
den 4en Febr. 18S8 do Tweede Kamer hot ont
werp van wet ontving voor de bediening van do 
paketvaart in den Ned. Ind. archipel gedurende 
de jaren 1891 tot en met 1905, welk ontwerp den 
24en d. a. v. met 54 tegen 3 stemmen werd aan
genomen, daarna ook door de Eerste Kamer. (Wet 
van 19 Maart 1888, Ind. Stb. no. 95, Ned. Stb. 
no. 48). Den 19cn Sept. 1888 had do inschrijving 
plaats naar / 3,250,000 dor eerste serie van 
/ 4,000,000, zijnde dit laatste bedrag 2/3 van het 
gchcelo kapitaal der Kon. Paket vaart Maatschap
pij (statuten goedgekeurd bij K. B. van 10 Aug. 
1888 no. 34). Hot contract met het bovenge
noemde driemanschap kwam destijds aan vele 
financiers en Indische specialisten zóó onoreus en 
weinig voordeelig voor, dat het geen gcmakkelij- 
ko taak was do zes millioen bijeen te brengen. 
Alleen door don krachtigen steun van enkele 
groote lichamen gelukte dit en het was noodig om 
tijdens den .aanbouw aan de aandeelhouders eene 
rente van 4 % op hunno stortingen te verstrekken. 
Zoo was do dienst botrolïondo het onderhouden 
van gemeenschap met stoomschepen, voor mail, 
passagiers en goederen tusschen alle belangrijke 
plaatsen naar hot uitgebreid eilandenrijk in Ned.- 
Indië opgedragen aan Nederlandsche gegadigden. 
Daar do hoeren Boissovain on Tegelberg directeu
ren waron van do maatschappij „Nederland”, do 
heer Ruys van do „Rolterdamscho Lloyd”, kwam 
do Pakotvaart in nauwe verbinding met do tweo 
stoomvaartlijnen, die do gemeenschap tusschen 
Nederland en Ned.-Indië onderhouden; zoo
doende was zij verzekerd van krachtigen steun 
tot ontwikkeling van hot transito-vorkeor van 
goheel Ned.-Indië over Batavia, Socrabaja en 
Padang mot Europa, in concurrentie mot dat over



I

' 256 PAIvETVAART MAATSCHAPPIJ (KONINKLIJKE)—PAKHUISADMINISTRATIE.

i
Lijn 7. Java—Belawan.
Lijn 7a. Java—Singapore—Belawan.
Lijn 8. Belawan— Sumatra’s -Oostkust— Sin

gapore.
Lijn 8a. Singapore—Sëlat-Pandjang—Bengka- 

lis—Sialc—Pakan-Baroo.
Lijn 8b. Sabang—Belawan.
Lijn 8c. Penang—Bclawan—Langsa.
Lijn Si. Penang—Asahan—Batoe-Bahra— 

Penang.
Lijn 8e. Singapore—Belawan.
Lijn 9. Batavia—Tandjoeng—Pandan—Riouw 

—Singapore.
Lijn 10. Batavia—Pontianak—Batavia—Ja- 

vakust—Semarang—Soerabaja—Bandjermasin.
Lijn II. Batavia—Pontianak—Singkawang— 

Selakau—Peman gkat—Samba s—Sërasan —P. 
Pandjang.

Lijn 11a. Singapore—Anambas- en Natoona- 
eilanden.

Lijn 12. Pontianak—Groot-Tambëlan—Riouw 
—Singapore.

Lijn 12a. Singapore—Singkawang—Selakau—
Peman gkat—Sambas.

Negara-Lijn. Bandjermasin—Poerock-Tjahoe.
Lijnen 13, 14 en 15. Singapore—Bawean— 

Soerabaja—Bandjermasin—Oostkust Borneo— 
Don ggala—W an i.

Koetei-lijn. Samarinda—Long-Iram.
Lijn 16. Soerabaja—Bawean—Bandjermasin.
Lijn 16a. Singapore—Borneo’s Zuidkust— 

Bandjermasin.
Lijn 16b. Bandjermasin—Poeloe-Laoet—Pasir 

—Makasser.
Lijn 16c. Makasser—Oostkust Borneo.
Lijn 17. Soerabaja—Makasser.
Lijn 18. Singapore—Java—Makasser—Balik- 

Papan—Noord-Celebes—Sangir- en Talaud-eil. 
—Gorontalo.

Lijn 19. Makasser—Wcst-Celebes—Toli-Toli.
Lijn 20. Makasser—Noord-Celebes—Menado— 

Gorontalo—Ternate.
Lijn 21. Makasser—Oostkust Celebes—Ban

gaai—Gorontalo—Tominibocht.
Lijn 22. Makasser—Golf van Boné.
Lijn 23. Java—Kleine Soenda-oil.—Timor— 

Zuid-Wester-eil.
Lijn 24. Makasser—Kleine Soenda-eil.—Timor
Lijn 25. Soerabaja—Madoera—Bali—Lombok.
Lijnen 26 en 27. Singapore—Java—Bali— 

Lombok—Makasser—Arabon.
Lijn 28. Soerabaja—Bali—Lombok—Socm- 

bawa—Makasser—Amboina—Banda-Neira—Ce- 
ram—West-Nieuw-Guinea.

Lijn 29. Amboina—Banda-Neira—Kei-, Te- 
nimbar-, Aroe-eil.—Möraukë en Ambon Malcas- 
sor—Soembawa—Lombok—Bali—Soerabaja.

Lijn 30. Ambon—Ternate—Noord-Molukken 
—Noord-Nieuw-Guinea.

Java—Australië lijn.
Déli—Rangoon lijn.
PAKHUISADMINISTRATIE. Vroeger, order 

do werking van het cultuurstelsel, waren de 
landspakhuizon uiteraard van veel grooter be
lang dan tegenwoordig. In 1826 werd een Direc
teur voor „’s lands producten en civile magazij
nen” benoemd, ressorlcerendo onder den Direc- 
teur-Generaal van Financiën, terwijl in 1855 do 
zorg der producten en magazijnen werd opgedra
gen aan een zelfstandig Directeur. Dit directeurs-" 
ambt werd in 1866 opgeheven : sedert behoort ho

derlandsch-Indië en Australië. Sedert 1910 wordt 
deze dienst gesteund door den Staat, doordat 
deze by eventueelo verliezen daarin voor de helft 
deelt tot een maximum van ƒ150.000 ’s jaars, 
terwyl ingeval er winst is, do Staat daaruit wordt 
terugbetaald.

Voor het vervoer van Gouvernements-zout, 
-steenkolen en -tin bestaan tusschen de Regee- 
ring en de Maatschappij afzonderlijke overeen
komsten.

Het vervoer van Gouvernementsgoederen, 
-passagiers en -post vormt echter slechts een klein 
onderdeel van het bedrijf der Maatschappij. Do 
inkomsten uit dit v^ervoer bedroegen in 1917 
slechts ruim yi0 van de totale inkomsten.

De groei van het bedrijf der Maatschappij 
blijkt uit de navolgende cijfers:

1

i
i

Totaal Bruto j Totaal beva- 
Reg. Ton. ren Zeemijlen.

Aantal
schepen.Jaar.

824 348 
1 044 264 
1 244 096
1 614 660
2 393 624
3 306 354

De uitkeering aan aandeelhouders bedroeg 
over de jaren 1889 tot 1917 gemiddeld 8,04 %.

Meer dan de helft der aandeelen zijn in het be
zit van de Naamlooze Vennootschap „Neder- 
landsche Scheepvaart Unie”, welke eveneens 
meer dan de helft der aandeelen van de „Stoom
vaart Maatschappij Nederland” en „Rotterdam- 
sche Lloyd” bezit. Deze fiDancieele band bevor
dert de samenwerking der drie stoomvaart
maatschappijen.

Do Koninklijke Paketvaart Maatschappij is 
gevestigd te Amsterdam en wordt bestuurd door 
een Raad van Bestuur, onder wiens leiding het 
beheer in Indië wordt gevoerd door eeno Directie 
bestaande uit een President en twee leden en in 
Nederland door één Directeur.

De Maatschappij wordt op ongeveer 80 plaat
sen van denNed. Indischen Archipel door Agenten 
vertegenwoordigd en verder pp de voornaamste 
plaatsen van Oost-Azië en Australië.

Volgens de dienstregeling van het eerste half
jaar 1918 worden onderstaando lijnen bevaren:

Lijn 1. Batavia—Tëlok-Bëtong—Sumatra’s- 
Westkust—Padang—Atjèh—Penang.
Lijn 2. Batavia—Oosthaven—Tëlok-Bëtong— 
Mërak—Kalianda—Kota-Agoeng.

Lijn 3. Java—Padang—Sumatra’s-Westkust 
—At j èh—Pen an g—Sin gapore—Java.

Lijn 3ff. Padang—Ben koelen.
Lijn 36. Padang—Sibolga.
Lijn 3c. Penang—Langsa—Idi—Lhö-Seuma- 

wó—Sigli—Oelèë-Lbeuë—Sabang.
Ogan Lijn. Palembang—Sëkajóe—Lakitan — 

Moeara-Klingi.
Lijn 4. Batavia—Muntok—Palembang.
Lyn 5. Java—Palembang—Djambi.
Lijn 5 ff. Batavia—Ban ka.
Lijn 6. Palembang—Singapore.
Lijn 6a. Singapore—Djambi
Lijn 66 Singapore—Rèngat—Indragiri- en 

Rëtóhri vieren.
B. W. L. Batavia—Wijnkoopsbaai.

29 965 
38 639 
53 629 
67 413 

115 071 
161 206

1892 30
321897

1902 41
1907 ! 60
1912 j 76
1917 i 93
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Generaal Saffies, die in 1812 bij wijzebohcor van ’s lands civielo pakhuizen tot don 
werkkring van hot Dopartomont van B. O. W.

Hot rechtstreoksch toezicht over do lands- 
pakliuizen berust bij de Hoofden van gowestelyk 
bestuur. Aan hot hoofd daarvan staan sinds 
jaar on dag do pakhuismeesters, voor wio reeds 
in 1S19 een instructie word vastgosteld, wclko 
sedert slechts weinig wijziging heeft ondergaan. 
Voorts zijn verschillende bepalingen getroffen 
dit dienstvak betreffende, o. m. ten aanzion van 
do indienststolling van het personeel der Algo- 
rnceno pakhuizen, het lossen en laden van 
landsgoedoron, de weging van Gouvornemonts- 
producten en de spillage toegestaan aan do beheer
ders van ’s lands goederen bij do pakhuizen.

PAKIH, d. i. Mohammedaansch wetgeleerde; 
vgl. ISLAM, II c.

PAKIR, d. i. arme (Arabisch: fakir). Volgens 
de Mohammedaansche wet vormen de faklr's 
een der 8 categorieën van personen, aan wie een 
aandeel in de djakat (zie aldaar) toekomt. 
Vrome Moslims noemen zich in het algemeen 
wel fakir in den zin van „iemand, die behoefte 
heeft” (nl. aan Gods steun). Met de benaming 
fakir (of derwisj) worden in het bijzonder ook de 
Moslimsche mystieken aangeduid, die hetzij 
door ascese, hetzij door bijzondere godsdienst
oefeningen nader tot God trachten te komen 
(vgl. ISLAM, II, e en TARÈKAT). Over de zelf ver
wonding van 'pakir's, die in godsdienstige exaltatie 
als onkwetsbaar gelden, zie DABOESSPELEN.

PA KIS. • District van do contröle-afdeeling 
Toempang, regentschap en afdeeling Malang, 
residentie Pasoei’oean met 4 onderdistricten on 
120desa’s; het had eind 1905 eene bevolking van 
112.000 zielen, w. o. 50 Europeanen en 300 
Chincczen. De standplaats van hot districts
hoofd is Toempang (600 M. boven zee). In dit 
district komen in het geheel geen erfpachts- 
pcrceelen voor, omdat alle beschikbare gronden 
in den bloeitijd der Gouvornements-koffiecul- 
tuur door de bevolking mot koffie beplant waren. 
Van allo districten van Java produceerde Pakis 
de meeste koffie, meer dan eens ruim 100.000 
pikoels per jaar.

Hot district is ook bekend om do tweotjandi’s 
(tempelruïnon), die erin vooidcomen, n.1. de 
Tjandi Djaga te Toempang on do Tjandi ICidal.

PAKOE (Jav.). Beteekent „spijker”, „spil”; 
Pakoe Boowini, „spijker of spil der 
wereld”, d. w. z. „die do wereld vast doet staan 
on bijeen houdt” is een van de titels der Soesoehoe- 
nans van Mataram en van Soerakarta, waaron
der zij in den regel worden vermeld, b. v. Pakoo 
Boe wan & I, die do eerste vorst van Mataram was, 
welke dien naam aannam (zio JAVA). Pakoo 
A 1 a m, eveneens „spil der wereld”, is een der 
titels van een te Djokjakarta gevestigden prins, 
die van den Sultan onafhankelijk is en een 
eigen gebied bestuurt (zio VORSTENLANDEN).

PAKOE. Algomeone naam (pakis, jav.), voor 
Va rens, soms ook voor planton, die veel op Varens 
gelijken en or door den inlander mee worden 
verward. Do soorten worden door hot tweede 
woord aangegovon.

PAKOE ADJI (mal.). Zio CYCAS.
PAKOE ALAM. Naam van een zoogenaamden 

„onafhankelijken” Prins (d. w. z. onafhankelijk 
den Sultan) te Djokjakarta, hoofd van het 

Pakoo Alarnscho huis. Dit heeft zijn ontstaan 
te danken aan den Jüngclschon Gouverneur

van tegen
wicht tegenover den Sultan, Pangéran Noto 
Kocsoeino, halfbroer van don tocnmaligen 
Sultan Sëpoch, tot zelfstandig vorst verhief 
onder den titel van Pangóran Pakoe AJam. Aan 
dezen Pangóran werd als gebied toogewezen: 
a. tor hoofdplaats Djokjakarta een stuk grond, 
beoosten de kali Tjodó; b. bewesten de kali 
Progo het regentschap Adikarto. Do laatste acte 
van verband met het hoofd van het Pakoe 
Alarnscho Huis, Pangóran Adipati Ario Praboo 
Soerjodilogo, gesloten, is van 17 September 
1906. In het Pakoe Alarnscho gebied is, zoo niet 
alle, dan toch nagenoeg alle grond in handen 
van den Prins gebleven; zijn bloedverwanten, 
hofgrooten on ambtenaren worden nl. niet in 
grond (apanage), doch in geld gesalarieerd.

PAKOE ALAM V, Pangéran Adipati Aria, 
geb. ca 1835, overleden 6 Nov. 1900 (zie ook 
VORSTENLANDEN). Zoon uit een bijvrouw 
(garwa hampéjan) van Pakoe Alam II, heette 
te voren Pangéran Aria Soerja di Laga, een van 
de eerste Javaansche vorsten, die doordrongen 
was van het besef van het nut van schoolbezoek, 
ook voor de vorstenkinderen.

Toen in 187S Pangéran Soerja di Laga bij 
keuze verheven werd tot Pakoe Alam V was hij 
de eerste Javaansche vorst, wiens kinderen (Noto 
Koesoemo on Notodirodjo, zie art. NOTODI- 
RODJO) een moderne opleiding genoten. Van 
dien tijd af zijn dan ook de leden van de Pakoe 

- Alamsche vorstenfamilie de meest ontwikkelden 
onder de Javaansche vorstelijke personen.

Als medebeheerder der tabaks-ondernemingen 
van Pakoe Alam III en in vele en verschillende 
betrekkingen heeft Pangóran Aria Soerja di 
Laga veel waargenomen, ö.a. de onbillijke be
handeling van den bëkëldoorden apanage houder, 
de misbruiken in de desa’s, de ongeoorloofde 

' „rodjo-poendoet”, d. z. leveringen, die de apana- 
gehouder van den bëkël eischte. Pakoe Alam V 
was dan ook de eerste Javaansche vorst, die 
uit eigen beweging het apanage-grondbezit begon 
in te trekken, zoodat alle ambtenaren en familie
leden, die als honorarium, salaris of bezoldiging 
het vruchtgebruik van een grondcomplex had
den, voortaan maandelijks of halfjaarlijks hun 
tractement kregen in plaats van den grond, die 
nu aan do „printah” terugkwam.

Pakoo Alam V was een groot bevorderaar der 
Javaansche kunst, vooral van muziek, drama en 
dans. Beroemd waren in zijn leven de „bëksan”- 
opvoeringen aan het Palcoe-Alamsche hof. Euro- 
pcescho geleerden, die studio maakten van de 
Javaansche beschaving, vonden in hem steeds 
een uitmuntenden gastheer. (Zie Ned. Indië, 
Oud en Nieuw, afl. 3 jg. II).

PAKOE-ALAMAN. Hot godcolto van de hoofd
plaats Djokjakarta, ten O. van de Kali Tjodó, 
dat hot gobiod van Prins Pakoo Alam vormt. 
Aan hot hoofd orvan staat con-regent; het heeft 
4 onderdistricten, nl. Kotta, Djagalan, Kapati- 
han on Goonoong Këtoor.

PAKOE HADJI (mal., soend.). Zie CYCAS. 
PAKOE RËSAM (mal.). Zio GLEICHENIA.
PAKOE TIHANG (soexd.). Zio ALSOPHILA.
PAKOEAN (PAKWAN). Do oude hoofdstad 

van het rijk PADJADJARAN; zio aldaar. De 
naam kan betookenen of „Varen-stad” öf „Cen- 
trum”-stad, de stad nl, van den „Spijker der 
wereld” (pakoening djagat; d. i Oppervorst).

van
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Wel hadden in do jaren 1854, 1861, 1865 en 
1S67 expedities plaats naar do bovenlanden 
van Baroes en Singkcl, echter zonder blijvend 
gevolg. Eerst in 18S0 had een rechtstrcckschc ex
peditie plaats tegon Pakpak, die het uitvloeisel 

optreden tegen Si Singa Mangara- 
dja in 1S7S. Krachtig word echter eerst ingegre
pen in 1904 door Van Daalen, die door zijn tocht 
door de Gajo- en Alaslanden oen einde maakte 
aan de knevelarij en brandschatting der Pak- 
paks door Gajo’s en Atjèhers. Als gevolg van 
dezen bekenden tocht volgde in 1906 de officicclo 
inlijving van het gebied. In hetzelfde jaar begon 
hier de Rijnsche zending te werken en werd een 
missionaris geplaatst te Sidikalang, waar thans 
ook een ambachtsschooltje is gevestigd. Het aan
tal Christenen bedraagt ^ 600.

Het land is bijna geheel met oerwoud bedekt. 
Groote stukken zijn onbewoond, en het overige 
land is zeer dun bevolkt, zoodat het totaal aan
tal bewoners niet meer dan -j- 22.000 bedraagt.

Hoofd middel van bestaan is het in zamelen van 
boschproductcn. Binzoë is daarvan het voor
naamste, doch de wijze van benzoë-winning is 
nog zeer primitief. Andere boschproductcn zijn: 
kamfer, waaraan Baroes haar vroegere bekend
heid ontleende, rotan, damar, terwijl men de 
winning van gëtah pertja en caoutchouc ingang 
tracht te doen vinden. Do veeteelt beteekent wei
nig, men houdt wel veel varkens. Aan landbouw 
wordt zeer weinig gedaan; sawah-bouw is in 
groote gebieden nog onbekend, de rijst wordt 
meest op ladangs verbouwd; ook worden wel 
benzoë-boomen aangeplant, terwijl een proeftuin 
is aangelegd voor de koffiecultuur. Toba Bataks 
uit Si Lindoeng legden in 1907 bij Sidikalang een 
proefsawah aan om de bevolkingdcn rijstverbouw 
op natte velden te Ieercn. Do totale rijstopbrengst 
schijnt echter voldoende voor de dunne bevol
king. Do benzoë werd vroeger verhandeld op de 
„pangkalans” der rivieren op de grens der Daïri- 
landen en het Singkelsche gebied, dan wel in de 
dorpen van het binnenland door kooplieden uit 
Singkel opgekocht tegen door henzelf bepaalde 
prijzen. Do kwade praktijken dezer handelaars, 
die niet alleen met de prijs en het gewicht knoei
den, maar ook betaalden met opium of minder
waardige snuisterijen en met het vicieuze stelsel 
van voorschotten werkten, terwijl zo bovendien 
verdacht werden van een geheime Mohamme- 
daansche propaganda, veroorzaakten dat ons 
bestuur tenslotte hieraan een einde maakte. Een 
drietal handelsbeurzen, te Salak, Onan Djonggi 
en de voornaamste te Sidikalang, zijn opgericht, 
waar de benzoë bij opbod ii contunt wordt 
kocht, onder toezicht van een bestuursambte
naar. Het feit dat thans reeds eenige pcrccclen 
in erfpacht zijn uitgegeven, wekt de verwachting, 
dat de grond misschien voor landbouw niet 
geschikt is. Een groot bezwaar voor economische 
ontwikkeling is echter het gebrek aan goede ver
keerswegen. Een weg gaat van de voornaamste 
plaats Sidikalang (zie aldaar) over de 'Renoen, die 
350 M. diep stroomt, naar Si Lalahi aan het To- 
ba-meer 45K.M.), maar is nog niet voor kar
ren geschikt. Een tweede weg geeft aansluiting 
aan het traject, dat in aanleg is 
Borong naar Baroes, welke plaats als de haven 
van de Pakpaklanden wordt gedacht. In onder
zoek is de aanleg van een wegverbinding met 
Kaban Djahë langs den Noordelijken hoogterand

De laatste uitleg is verreweg do waarschijn
lijkst e. Hot accent valt in elk goval op „pa”.

PAKOEANRATOE vroeger een der rijkste 
dorpen van de ondcrafdceling Toelangbawang in 
de residentie Lampongschc Districten, gelegen 
in het N. van het gewest, in de nabijheid dor 
bronnen van de grensrivier de Masoedji. De 
plaats telt thans nog meer dan 100 huizen en 
heeft bijna 2000 inwoners. Ladangbouw en in
zamelen van boschproductcn, benevens de opkoop 
en tusschenhandel van peper zijn de voornaamste 
middelen van bestaan.

PAKOELl’SCH. Zie TORAD JA’SCHE TALEN.
PAKOEWADJA. Een der jongere eruptiepun- 

ten van den Diëng (zie aldaar).
PAKPAK. Naam van een landstreek, die ver

reweg het grootste deel van de onderafdeeling 
Daïrilandcn der afdccling Bataklandcn (residen
tie Tapanoeli) uitmaakt en bewoond wordt door 
Daïri’s of Pakpaks, een van de minst beschaafde 
stammen der Bataks. (Zie ook BATAKS en BA- 
TAKLANDEN). Deze streek werd eerst goed be
kend door en na de expeditie Van Daalen in 1904, 
en vooral door de beschrijvingen van den eersten 
civielen gezaghebber, luitenant Van Vuuren. Pak
pak bestaat uit gebergte-ketens, die evenwijdig 
loopen met het Wilhelmina-gebergte (zie aldaar), 
dat de scheiding vormt met het Karo-hoogland. 
Tusschen deze bergketens hebben meer of minder 
dikke tuf-lagen de dalen opgevuld tot hoogvlak
ten, die in het Oosten een dikte van 1600 M. 
bereiken, zoodat van het eigenlijke andere ge
bergte niets meer voor den dag komt, daar dit 
nooit meer dan 1500 M. hoog is. Naar het Westen 
komt dit dan ook langzaam te voorschijn, eerst 
als koppen, daarna als heuvelrijen, die tenslotte 
een gebergtekaraktcr aannemen. De N.lijkste 
van de aan het Wilhelmina-gebergte evenwijdig 
loopende ketenen is het Këpasgebergte, de afslui
ting van Pëgagan (zie aldaar), de N.lijkste hoog
vlakte, die doorstroomd wordt van de Lai Hër- 
noen, een zijtak van de Alasrivier. Daarop volgt 
naar het Zuiden de Këpas hoogvlakte (zie al
daar), die doorstroomd wordt van de Si Mbëlin, 
eveneens een zijtak van de Alasrivier en die in 
het Zuiden wordt afgesloten door het Simsim 
grensgebergte. Simsim (zie aldaar) vormt het 
stroomgebied van de Kocmbi en Soelampi, die 
met de Tjinèndang vereenigd de Simpang Kanan 
vormen. Het gebied ten Zuiden daarvan behoort 
tot de onbekendste streken van Sumatra n.1. 
Këlasan (zie aldaar); vermoedelijk komt het 
veel met het midden overeen, spelen alleen oude
re gesteenten en granieten een grootere rol. Aan 
de Oostzijde van Pakpak verheft zich een ge
bergte keten tot 2157 M. in den Ocloe Darat. 
Het loopt van Z. naar N. langs de Westzijde van 
het Toba-meer, waarnaar het steil afdaalt. In 
het Noorden zet het zich bij den Dèlèng Si Boea- 
teri (2460 M.) voort als Wilhelminagebergte. Aan 
de Westzijde vormt het Pakpak randgebergte 
(zie aldaar) de scherpe scheiding met het laag
land van Boven-Singkel.

Pakpak heeft van de Bataklandcn het langst 
aan onzen invloed weerstand geboden, heeft het 
langst kannibalisme, slavernij, e. a. instellin
gen trachten te handhaven. Hoewel zeer dicht 
gelegen bij onze oude vestiging Baroes, duurde 
het tot 1853 eer men eenig betrouwbaar be
richt van deze landen verkreeg. In dat jaar 
maakte Vbn Rosen berg een reis door Pakpak.
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het Tobamecr, in aansluiting aan den groo- 
de bcncdenlandcn van Dcli.

maar sleohts hot daarvoor moost gcsohikto ge
deelte, dat dan zorgvuldig wordt bewerkt mot 
ploeg en eg. Door do pal&widjü-teclt krijgt do 
Javaanscho landbouwer niet alleen dubbel profijt 
van zijn veld, maar brengt hij tovons do nuttigo 
wissolcultuur in praktijk. Gewoonlijk worden op 
J tva als ptlhtwidja, op do natte of bewater- 
baro volden aangeplant lombok, térong, katjang, 
landjaran, k. idjoe, këdoló, djagoong, timoen, 
katólü. Op de droge velden in de vlakte en het 
gebergte (tëgal), kweekt men dezelfde en andcro 
gewassen als palawidjil, doch niet na do rijst. 
Palawidja is dus daar do naam voor alle land
bouwproducten behalve pari, en wordt nader 
onderscheiden in pala kapëndëm, d. z. planten, 
waarvan de vruchten onder den grond zitten, dus 
knolgewassen, palS, goematoeng, d. z. planten met 
hangende vruchten (dus ook vruchtboomen, en 
niet alleen heesters, die hangende vruchten 
hebben) en pala lcasimpar, d. z. planten, welker 
vruchten op den grond groeien. Tot de p&la 
kapëndëm behooren: katéla, (batata), katéla 
pohoeng of cassave ( = k. djèndral, sikong, 
singkong, kaspé), katjang tjina, kënlang, këm- 
bili, brambang of witte ui, bawang of roode ui, 
enz. Tot de pala goemantoeng: lombok, térong, 
djagoeng, djagoeng tjantèl, djawawoet, katjang 
landjaran of Chineesche slingerbooo, katjang 
idjoe, kara of Egyptische slingerboon, djarak, 
widjèn, kapas; ook tëboe, bako of tabak, tom 
of indigo, en sommige bladgroenten als kool, 
sawi of witte mostaard, enz. Tot do p&la kasim- 
par: timoen of gewone komkommer, sëmangka of 
watermeloen, krahiï of gevlekto komkommer, 
enz.

van
ten weg naar

Literatuur: J. J. Lcfèvre. Do Pakpaklandcn. 
Jaarverslag Topogr. Dienst,jX911, met verken- 
ningskaart XXVI. /J- ' • > '

PAKPAK RANDGEBERGTE. Gebergte op 
Sumatra ten Westen van het Toba meer gelegen. 
Het sluit de Pëgagan hoogvlakte, een deel van do 
Pakpaklandcn in het Westen af, en daalt zeer 
steil naar de lage landen van Boven-Singlee 1. Het 
gebergte, dat rijk is aan hoogo toppen, waarvan 
de Si Madjit (1550 M.) in het midden het hoog
ste reikt, is zoo moeilijk over te trekken, dat het 
een kultuur-scheiding is geworden tusschen O. 
en W. De Islam b.v., die zich over het laagland 
van Singkel tot in het Alasland heeft uitgebreid, 
kon over dezen bergmuur heen geen vat op de 
Pakpaklandcn krijgen, waar dan ook de meeste 
oorspronkelijke Bataks zijn blijven wonen. Het 
gebergte vangt aan in het Zuiden bij de 600 M. 
diepe kloof, waardoor de Lai Si Mbëlin stroomt, 
strekt zich in Noordelijke richting uit tot het 
landschapje Ranto Bësi en neemt daar een N. 
N.W. richting aan om buitengewoon steil te 
eindigen in een kloof, waardoor de Lai Hërnocn 
stroomt. Deze ligt op niet meer dan 200 M. hoog
te, terwijl vlak daarbij de D. Sitocnggoer zich 
nog tot 1400 M. hoogte verheft.

PAKSI (soend.). Zie PASSIFLORA EDULIS.
PALA (MAL.). Zie NOTEMUSKAAT.
PALA LAKI-LAKI (Pala papoca) (mal. mol.). 

Drogerij; de mannetjes notemuskaat van Myris- 
lica argentea Warbg. Belangrijk handclsartikel 
van Nieuw-Guinea. Zio vorder onder NOTE
MUSKAAT.

PALABOEHAN. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contrölo-afdeeling Tjitjoe- 
roeg, afdecling Sookaboemi, regontschap Tjian- 
djocr, residentie Preanger regentschappen, ge
legen aan do Palaboehan ratoe of Wijnkoops- 
baai. Het heeft eono oppervlakte van 811 K.M.a, 
heeft 4 onderdistricten en telt 17 desa’s.

Literatuur: L. Th. Mayer, Do Javaan als land
bouwer en veefokker, Batavia 1898.

PALÉLÉ. Zio VAARTUIGEN.
PALÉLÉH. Hoofdplaats der onderafdeeling 

Bwool, afdecling Gorontalo, residentie Menado. 
Zie CELEBES, Deel I blz. 462—163 en GOUD 
Deel I, blz. 809.

PALËMBAJAN. Nederzetting in do afdecling 
Agam van de residentie Sumatra’s Westkust. De 
plaats ligt een weinig ten N. van het meer van 
Manindjau, op korten afstand van de Batang 
Masang. Het is de standplaats van een controleur 
Een zijweg komt uit op den grooten weg tusschen 
Manindjau en Fort de Koek. • /'■ £ y

Landbeschrijving. 
Residentie op de Oostkust van Sumatra, gren
zende ten N. aan Djambi, ten W. aan Benkoelcn, 
ton Z. aan Benkoelcn en de Lampongscho dis
tricten, ten O. aan de Soendazec en Straat Banka. 
Vaststelling van de grenzen vond gedeeltelijk 
reeds plaats in Ind. Stb. 1891 no. 48, 1910 no. 
503, 1911 no. 254 en 1916 no. 244. Het gewest be
slaat een oppervlakte van S4692 K.M.2

Bodemgesteldheid. Het grootste deel van de 
residentio wordt gevormd door een zoer vrucht
bare vlakte, die door tal van rivieren wordt door
sneden. Vooral de kuststreken zijn zeer laag ge
legen, aan overstroomingen blootgesteld en groo- 
tcndeels moerassig; het Westelijk deel daarentegen 
is bergachtig. Dit bergachtig gcdeclto vormt een 
onderdeel van don Barisanketcn, en vangt in het 
Zuiden aan met het aanzienlijke plateau vanMëka- 
kau en Ranau, dat alleen in het W. is afgesloton 
door een bergketen, die reikt tot aan den Pandan 
(167S M.), maar dat in het Oosten overgaat in de 
grootc laagvlakte. In het Zuiden van hot plateau

PALABOEHAN RATOE. Zio WIJNKOOPS-
BAAI.

PALABOEHAN RATOEBAAI. Zie WIJN- 
KOOPSBAAI.

PALAHLAR (soknd.). Zio DIPTEROCAR- 
PUS.

PALAKA (KAJOE) (mal. mol.). Zio OCTO- 
M E LES.

PALAKlA (jav.). Zio EUCHRESTA. 
PALAQUIUM. Plantengeslacht dor Sapota- 

ccein, mol een groot aantal soorten vooral op 
Celobos, Borneo on Sumatra, veol minder op 
Java. Een paar soorten zijn do stamplanten 
van

PALEMBANG.

do O ET AH PÉRTJA (Gutta porcha). (Zio 
aldaar). Do algemeono inlandscho naam, ook 
voor verwant o goslachten, is Balam.

PALARI. Zio VAARTUIGEN.
PALASA (soend.). Zio BUTEA.
PALAU-RECHT, naam van het voorkeur

recht in do Minahasa. Zio GROND (Rechten 
op den), deel I, bl. 823.

PALAWIDJA (jav.). Op de akkers, waarvan 
rijstgeoogst is, w'ordon door do inlanders allerlei 
tweodo gowasson geteeld, d. z. snel
groeiende planten, die in 3 h 4 maanden product 
govon en dus tegen den tijd, waarop men weder 
aan do beplanting der sawah met rijst denkt, van 
het veld verwijderd kunnon zijn Gewoonlijk 
wordt niet hot goheelo sawah-veld beplant,
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het gewest in vier bladen (1 : 300.000). (Ziƒ' 
Jaarverslagen Topogr. dienst 1911 on 1912 en' 
Verslag v. d. Permanente Commissie voor op- 
nemings- en kaartcerings werkzaamheden in 
Ned.-Indië over 191ö). Het klimaat is zeer warm 
in do benedenlandcn en aangenaam koel in de 
aan de Barisan grenzende streken; in do kente
ring komen menigmaal lievige rukwinden met 
zware onweders voor; op de benedenrivieren 
hangt des morgens, vooral in den Oost-moesson, 
dikwijls een zware mist.

De gezondheidstoestand liet in de laatste jaren 
te wenschen over door herhaald optreden van 
cholera, die in 1910, 1911 on 1913 respectievelijk 
4360, 1250 en 1115 slachtoffers eischte, terwijl 
overigens veel koortsen, huidziekten en dysen
terie voorkwamen, en in 1917 aan pokken onge
veer 600 personen overleden.

De gemiddelde jaarlijkschc regenval bedraagt 
te: Palembang 2663, Tëbing Tinggi 3131, Soeroe
langoen 3103, Lahat 3422, Bandar 2996, Batoe- 
radja 2944, Mocara Bliti 2958 en Mocara Doea 
2496 m.M.; de droogste maand is Juni te Socroe- 
langoen met 135, Juli te Palembang, Tëbing 
Tinggi, Lahat, Bandar, Batoeradja en Moeara 
Bliti, met respectievelijk 105, 125, 123, 155, 126 
en 126 m.M., en September te Moeara Doea met 
120 m.M., terwijl de meeste regen valt in Decem
ber te Palembang, Soeroelangoen, Batoeradja, 
Moeara Doea en Moeara Bliti (resp. 346, 366, 364, 
314, en 479 m.M.) en in Januari te Tëbing Tinggi, 
Lahat en Bandar met resp. 438,489 en 337 m.M. 
In 1913 werden nog meer stations voor regen - 
waarnemingen opgericht.

Verkeer. De vele waterwegen vormen een goede, 
verbinding met de kustlanden, voornl. van de 
hoofdplaats Palembang, met de binnenlanden; 
deze tot 200 a 300 K.M. ver bevaarbare rivieren

bevindt zich het Ban au meer (zie aldaar), waar
uit. de Wai Koeala komt, die vcrccnigd met de 
Mëkakau, als Sëlambocng vorder stroomt, 
opname van de Sa ka bij Moea ra Doea den naain 

Komëring draagt, en zich bij de hoofdstad 
Palembang onder den naarn van Pladjoe in de 
Moesi uitstort. Een dwarsrug van den genoemden 
Pandan naar den Ringgit (2129 M.) en den Loe- 
moct (2056 M.) vormt de scheiding met het N.- 
waarts gelegen kleinere Sëmëndo-plateau (zie 
SËMËNDO), dat in het N. eveneens door een 
d warsrug wordt afgesloten, loopendc van den 
Patah (2817 M.) overden Balai (2284 M.) naar den 
Socmocr (1403 M.). De afwatering geschiedt door 
de Ogan, evenals de Komëring een rechterzijn vier 
van de Moesi, en door de Enim. Ten N. van dit 
plateau vertoont de Barisan twee duidelijke ke
tens. De Westelijke, nagenoeg de grens met Bon- 
koelen vormende, zet zich van den genoemden 
Patah voort over den bekenden vulkaan G. 
Dëmpo (zie aldaar), die een hoogte van 3173 M. 
bereikt, verlaat dan Palembang door een Oost
waarts buigen der grens van Benkoelen en ein
digt. bij den Sëblat (2883 M.), den hoeksteen tus- 
schen de residenties Palembang, Benkoelen en 
Djambi. De Oostelijke keten vangt aan met het 
Goemai gebergte (zie aldaar) om zich van daar 
na tal van onderbrekingen voort te zetten over 
den Balai (1683 M.), Sërdang (1999 M.) en den 
Roentjing (2221 M.) naar genoemden hoeksteen, 
den Sëblat. Tal van d warsruggen doen hier tus- 
schen de ketens afzonderlijke hoogvlakten ont
staan. Op het genoemde Sëmëndo plateau volgt 
N.-waarts het Pasëmah plateau (zie PASËMAH) 
waarover de Lëmatang, de derde belangrijke zij
rivier van de Moesi, stroomt. Aan dit Barisan- 
gebergte sluit zich Oostwaarts aan een zeer breed 
heuvelland in den tertiairen tijd ontstaan, dat 
vooral langs de Moesi zeer duidelijk voor den dag 
treedt en op vele plaatsen een breedte van 150 
tot 160 K.M. bereikt. Dit is het gebied der petro
leum voerende anticlinalen. Over een breede 
streek van diluviale heuvels, afkomstig van het 
naast liggende tertiaire terrein en vooral bestaan
de uit vulkauisch materiaal, is eerst dan de allu
viale moerassige kustvlakte te bereiken, waarin 
de rivieren, die voortdurend groote stukken on
der water zetten, reusachtige delta’s hebben ge- 
voermd. Van deze rivieren verdienen vermel
ding de Moesi, Mësoedji, Siloempoer en Lalang, 
die afzonderlijk zijn beschreven.

Baaien van beteekenis komen langs de kust 
van Palembang niet voor; de zee is ondiep en, 
aan de riviermondingen, met zandbanken be
zet. De voornaamste kapen zijn de Luciparapunt 
(zie aldaar), de le Hoek of Punt, de VaLsehe 
eerste Punt, de 2e Hoek (Tandjoeng Tapa), de 
3e Hoek (T. Kasöegian), de 4e Hoek (T. Katiina 
Bongko) en T. Api Aji. Vooral in het Z.O. van 
het gewest worden verscheidene meren of plas
sen (danau of Jëbak) aangetroffen, die zeer visch- 
rijk zijn, o.a. de zeer uitgestrekte L. Dëling of 
Danau Sëboedjang, en de uitgestrekte L. Me- 
randjat. Het belangrijke meer Ranau werd reeds 
vermeld.

De topografische dienst is sinds eenige jaren 
in Palembang werkzaam en als resultaat zijner 
opnamen zijn reeds vele détail bladen (1 : 25000) 
en graadafdeelingsbladen (1 : 100.000) versche
nen van een groot deel der afdeeling Palombang- 
sche Bovenlanden, en in 1914 een schetskaart van
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zijn de natuurlijke wegen waarlangs de bevolking 
zich heeft gevestigd. Het wegennet is in den loop 
der jaren aanzienlijk uitgebreid en verbeterd; be
halve de groote weg, die Palembang via Mocara 
Enim, Lahat, Tëbing-Tinggi en Mocara Bliti, ver
bindt met Benkoelen (512 K.M.), zijn voor alle 
vervoermiddelen, ook voor automobielen, be
rijdbaar de wegen: a. Moeara Enim—Batoera
dja—Moeara Doea (181 K.M.) en Martapoera 
(27 K.M.), b. Batoeradja—Loebock Batang— 
Tandjoeng Radja (137 K.M.), c. Martapoera— 
Goenoeng Batoe (108 K.M.), d. Soegih Waras— 
Poelau Panggoeng (33 K.M.), c. Lahat—Ban
dar—Pagar Alam—Tandjoengraja—Këpahiang 
(171 K.M.), /. Tëbing Tinggi—Tandjoeng raja 
28 K.M.), (j. Moeara Bliti—Moeara Klingi (37 
K.M.), h.Palembang—Talang Bëtoctoo (14K.M.), 
x. Tandjoeng radja—Lom bak (64 K.M.), j. Loe- 
boek Bitang—Praboe Moelih (84 K.M.) en k. 
Moeara Bliti—Soeroelangoen (142 K.M.). Voor 
vrachtkarren on lichte wagentjes zijn nog ver
schillende wegen, zoowel in do beneden- als in 
de bovenlanden berijdbaar. Bovendien zijn of 
worden nog voor automobielenverkeer geschikt 
gemaakt do wegen: a. Moeara Doea—Kroë (118 
K.M.). b. Pagar Alam—Manna (92 K.M.), ter
wijl verder het maken van een

;

■
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verbindingsweg 
beoogd wordt van Mënggala (Lampongscho dis- / 
tricten) naar Martapoera on Bitoeradja,/Sinds / 
1907 is er een Gouvernemonts aulomdbiolcn- 
dienst in het loven geroepen —aanvankelijk in do 
bovenlanden, alleen voor het vervoer van de 
post en van Gouvernoraentsroizigcrs (trajecten
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Moeara Énim—Moeara Doea, Moeara Énim— 
Lahat—Pagar Alam, en Lahat—Moeara Bliti), 
doch geleidelijk uitgebreid ook over hot gewest 
Benkoelen, en mede voor particuliere reizigers 
en goederen, zoodat in 1913 de lengte van het 
wegennet, waarover de exploitatie zich uitstrekt, 
1074 K.M. bedroeg. Het aantal vervoermiddelen 
neemt voortdurend toe.

De in 1912 begonnen aanleg van den spoorweg 
Palembang—Têlok Betong, met een zijlijn van 
Prabocmoclih naar Moeara Énim was in Maart 
1917 reeds zoover gevorderd, dat in Palembang 
het traject Palembang—Moeara Énim (152 K.M.) 
in exploitatie kon worden genomen; het gedeelte 
Praboemoelih—Batoeradja is onderhanden. De 
lijn begint bij de onderdo hoofdplaats Palembang 
ressorteerende kampong Kërtapati, op den 
rechteroever der Moesi, bovenstrooms de Ogan- 
monding. Volgens de plannen zal de zijlijn Pra
boemoelih—Moeara Énim worden verlengd, be
zuiden Lahat, tot Tëbat Sëbëntoer, als voorloo- 
pig eindpunt, aan den voet der Pasëmah hoogvlak
te; terwijl voorts beoogd wordt het doortrekken 
van den spoorweg van Moeara Énim via Lahat- 
Boengamas-TëbingTinggi naar het bovenstroom
gebied der Bliti en Klingi en vandaar naar Ben
koelen. Voor den spoorwegaanleg is een afzonder
lijke emigratiedienst ingesteld, die gedurende 
1914 totaal 2900 arbeiders van Java overbracht. 
In het geheel werkten er 5100 menschen aan.

Economische toestand. Aan den 
benedenloop der groote rivieren, waar de uitge
strekte moeras-wildernissen op enkele, plaatsen 
zich tot 100 K.M. ver in het binnenland uitstrek
ken, is de bevolking schaarschen wordt weinig aan 
landbouw gedaan. Zij heeft zich voorn 1. neergezet 
langs de rivieren zelve, is van daaruit binnenge
drongen in de met oerwouden bedekte binnenlan
den, naar de hooge plateaux der berglanden en 
naar andere door vruchtbaarheid uitmuntende ge
bieden, die vooral te vinden zijn op het heuvel
land, dat den overgang vormt van het gebergto 
naar de laagvlakte. De inheemschc bevolking 
heeft drie hoofdmiddelen van bestaan, n.1. in 
de eerste plaats landbouw, vervolgens inzameling 
van boschprod ucten, en handel. De belangrijkste 
cultuur is die van rijst, gedreven op natte zoowel 
als op droge velden. De droge velden (ladangs) 
hebben de grootste uitgestrektheid, en deze ont
ginning draagt zuiver het karakter van roof
bouw; in verband hiermede is de boschvcrnieling 
zeer ernstig. Do sawahs vindt men in de beneden- 
landen in hoofdzaak op moerasgronden; in do 
bovenlanden zijn die velden zoowel van den regen 
afhankelijk, als bevloeid; vooral de Pasëmah- en 
de Sëmëndo-hoogvlakto hebben uitgestrekto 
sawah-comploxen. De bevloeide velden in de 
bovenstreken ondergaan geleidelijk uitbreiding, 
vooral nu sinds eonige jaren de aanleg van water
leidingen geschiedt met hulp en voorlichting van 
deskundig personeel van hot Departement der 
B. O. W., dat tevens met de noodigo opnamen 
voor een beoogde getijbcvlociing in do nabijheid 
der hoofdplaats Palembang is belast. De rijst- 
produotio is onvoldoende voor do behoefte van 
het gewest, zoodat in de jaren 1909 t/m 1910 
jaarlijks gemiddeld 13 millioen K.G. rijst uit 
Siam en Iiangoon moest worden ingevoerd. 
Behalve rijst worden ook djagoeng, suikerriet, 
cassave en andere soorten van tweede gewassen 
voor eigen gebruik allerwege aangeplant; do

kokoscultuur is zoo weinig beduidend, dat voor 
belangrijke bedragen aan klappers en klapperolio 
voor hot gebruik binnen het gewest wordt inge
voerd. Als cultuurproduct voor de inlandschc 
markt verdienen vermelding die van pinang, 
gambir en tabak. Pinang wordt vooral geprodu
ceerd door de onderafdeclingen Ogan-Hir, Ko- 
mëring-Ilir, Komëring-Oeloe en Moesi- Ilir; 
gemiddeld werd daarvan over het tijdvak 1909 
—13 ruim 4 millioen K.G. per jaar uitgevoerd. 
De gambircultuur is van weinig beteekenis; 
eenigszins belangrijk is zij in Moesi-Ilir en Ra- 
was, onbeduidend in Lëmatang Oeloe, Tëbing 
Tinggien Ogan-Oeloe; de uitvoer beliep in 1912— 
’15 gemiddeld nog geen 300.000 K.G. per jaar, 
De aanplant van tabak is alleen van belang in 
ds onderafdceling Moeara Doea, waar jaarlijks 
i 1000 pikoels wordt geproduceerd, die als 
Ranautabak in den handel gebracht, een goeden 
naam heeft; verder leveren de Pasëmahlanden 
nog een weinig. De totale uitvoer, mecrendeels 
voor inlandsch gebruik bestemd, bedroeg in 1915 
ruim 300 pikoels. Van arènsuikcr, die voorn], in 
de onderafdeeling Ogan-Ilir wordt bereid, wordt 
jaarlijks voor een waarde van 20 a 30 duizend 
guldens uitgevoerd; de uitvoer van aardnoten, 
afkomstig uit de afdeeling Ogan- en Komëring- 
Oeloe beloopt jaarlijks 2000 pikoels.

Als cultuurproduct voor de Europeesche markt 
verdient in de eerste plaats genoemd te worden 
de katoen, verreweg het belangrijkste uitvoer
artikel. Over de jaren 1910—16 werd gomiddeld 
’s jaars uitgevoerd 4ya millioen K.G. ruwe en 
ruim 300.000 K.G. gezuiverde katoen, en bewo
gen de prijzen, waarvoor dit product ter hoofd
plaats Palembang door de handelaren werd in
gekocht, zich tusschen / 9.20 en / 13.50 per pikoel. 
Sinds eenige jaren wordt de katoen door een Eu
ropeesche firma ter hoofdplaats ontpit en ge
zuiverd voor de verzending naar Europa. Door 
het Departement van Landbouw worden, onder 
leiding van een landbouwkundig ambtenaar, 
sedert eenige jaren ernstige proeven genomen met 
het planten van verschillende inlandsche, zoowel 
als uitheemsche katoensoorten, te Moeara Enim 
en andere plaatsen in het gewest, welke proeven 
door de Nederlandsche Handelmaatschappij 
financieel worden gesteund. De meeste katoen 
wordt geproduceerd in de onderafdeelingen 
Lëmatang-Ilir, Ogan-Oeloe, Lëmatang-Oeloe, 
Tëbing Tinggi, Ra was, Komëring-Oeloe, Moeara 
Doea en Moesi-Oeloe. De opbrengst, die zeer wis
selvallig is, bedroeg in 1909 ruim 43.000, in 1910 
bijna GG.000, in 1911 bijna S5.000 pikoels, tegen 
ruim 50.000 in 1912 en slechts 47.000 in 1913. 
Tengevolge van langdurige droogte en groote 
branden bedroeg de oogst in 1914 niet meer dan 
25.333 pikoels, terwijl als een gevolg van den 
oorlog ook in volgende jaren de aanplant, die 
over het algemeen afneemt, minder werd. De 
uitvoer gaat grootendeels over Singapore,

Javakoffie wordt door de inbecmscho bevol
king geteeld meer speciaal in Pasëmah, Sëmëndo, 
Kisam, Ranau en Pasëmah Ajër Kroh; robusta 
werd in de laatste jaren aangeplant in Lëma
tang-Oeloe, Lëmatang-Ilir en andere streken, 
terwijl Libcriakoffic ook hier en daar voorkomt. 
De productie neemt sterk toe en steeg 
pikoels in 1909 tot 20.343 pikoels in 1915; het 
grootste gedeelte hiervan gaat naar Java, slechts 
een klein deel naar andere gewesten in of buiten

van S500
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jaarlijks ongeveer 700 pikools worden verkregen. 
Na liet kappen van liet houtgewas voor ladang- 
aanleg vindt men dit product in het binnenste 
van do bamboekapal, waarin het als een gclei- 
achtige, doorschijnende massa voorkomt; ge
droogd heeft biga het voorkomen van poreuzen 
grijzen steen, gelijkend op puimsteen; in water 
gelegd neemt zij, als een spons, veel daarvan op 
onder ontwikkeling van luchtbellen. Uit voer 
van biga heeft plaats naar China en Perzië, waar 
zij gebruikt wordt voor liet consorveeren van 
lijken; de prijs varieert tusschen ƒ 15.— en ƒ 20.— 
per pikoel. Van menjan, die voorn 1. in Mocsi- 
Ilïr wordt ingezamcld, bedroeg de uit voer over 
1910—13 gemiddeld ruim 1.400.000 K.G. per 
jaar.

Ned.-Indië; de uitvocr over 1915 bedroog bijna 
700.000 K.G. Naast do inlandsche aanplantingen 
hebben zich ook ccnigc Europeesclie koffieonder- 
nemingen gevestigd, n.1. op de erfpachtsperccclen 
Pasoemah Estatc, Pagër Alam, Pagër Agoeng en 
Dataran. Kapok vindt men in de residentie veel 
aangeplant, het meest langs de oevers der Moesi 
en Lëmatang; de uit voer daarvan bedroeg over 
1910—15 gemiddeld 177.500 K.G. per jaar. Als 
poper-produceerend land beteekent Palembang 
minder; de aanplant, voornl. in Ogan en Ko- 
mëring-Oeloe, beslaat 350 bouws; dc productio 
over 1910—15 beliep gemiddeld 105.700 K.G. 
’s jaars, terwijl over die jaren van Palembang 
werden uitgevoerd gemiddeld ruim 2.700.000 
K.G. per jaar, grootcndeels afkomstig van Mëng- 
gala (Lampongschc districten). Voor uitroeiing 
van tijgers en van voor den landbouw schadelijk 
gedierte zjjn van Gouvernementswego geweren 
aan de bevolking in bruikleen verstrekt; hier
mede en op verschillende andere manieren wor
den tijgers, wilde zwijnen en klapperratten afge
maakt.

De bosschen leveren tal van goede houtsoorten 
en bevatten vele gëtali-produceerende boomen en 
verschillende rotansoorten; inzameling van bosch- 
producten (die vrijstaat aan de inlanders binnen 
het gebied hunner marga, doch waarvoor door 
niet-margabewoners 10 % van het ingezamelde, 
dan wel een bepaalde som voor een bepaalden 
tijd of voor een bepaalde hoeveelheid boomen 
moet worden betaald) is dan ook in dit gewest 
een zeer voornaam middel van bestaan. (Zie P. J. 
Kooreman: Het recht der inl. bevolking van de 
Buitenbezittingen om boschproducten in te za
melen, in Ind. Gids 1914 I blz. 476).

Als productiegebied van plantagerubber ver
vult Palembang nog een zeer ondergeschikte 
rol; de rubbercultuur (hevea) is nog vrij jong; 
veel is reeds aangeplant in de benedenstreken, 
doch eerst in Komëring-Ilir en KomÖring- 
Oeloe is men sinds eenige jaren met tappen 
begonnen, en in 1917 werd te Tjëmpaka (in Ko- 
mëring-Oeloe) een inlandsche verceniging tot 
stand gebracht, die beoogt een fabriek op te rich
ten voor de bewerking der latex tot marktbaar 
product; als beheerder van het bedrijf zal een 
Europeaan optreden. Aan wilde rubbersoorten 
is dit gewest zeer rijk; het behoort tot de be
langrijkste productiestreken van djëloctoeng- 
rubber in Ned.-Indië. In 1914 bedroeg de uit
voer van plantagerubber (ficus en hevea) niet 
meer dan 7.490 K.G., terwijl die van djëloetoeng
3.392.000 K.G. beliep, waarvan meer dan de 
helft naar Singapore haar weg vond. Tot de 
voornaamste boschproducten rekent men: gëtah 
përtja, mëlaboeai (of djëloetoeng), damar, gom 
kopal, rotan, hout, biga, was, boomschors (koelit 
bakau en koelit tëngar) en mënjan; in 1910—16 
beliep de gemiddelde jaarlijksche uit voer: 21.000 
K.G. gëtah përtja, 6.683.000 K.G. mëlaboeai,
500.000 K.G. damar, 160.000 K.G. gom kopal, 
bijna 4 millioen K.G. rotan (hieronder echter ook 
reeds een zeer groot deel aangeplante rotan), voor 
een waarde van ƒ 30.000 aan rotanstokken, 9000 
K.G. was en 300.000 K.G. boomschors (voor be
reiding van looistof) en over 1915 en ’16 gemid
deld voor /170.000 aan verschillende houtsoor
ten. Van het inzamelen van biga wordt hoofd - 
zakelijk werk gemaakt in de ondcrafdeelingen 
Moesi-Oeloe, Moeara Doea en Rawas, waar

-

;
Ultimo 1916 waren 55 perceclon woeste gron

den in erfpacht uitgegeven en aanvaard, met een 
oppervlakte van 123.786 bouws, waarvan nog 
slechts een twaalftal in exploitatie was, te weten 
de genoemde koffieondernemingen, een drietal 
rubber- en klappcraan plan tin gen (met söró) in 
de ondcrafdeelingen Hoofdplaats Palembang, en 
Banjoeasin en Koeboestreken, en verder koffie-, 
kina- en theeondernemingen in de onderafdeeling 
Pasëmahlanden. De arbeiders op die ondernemin
gen zijn Javaansche contractanten (in 1916 1645 
personen), on voor een klein deel lieden uit het ge
west zelf.

:

Twee lioutaankapondernomingen zijn thans 
werkzaam in de ondcrafdeelingen Banjoeasin 
en Koeboestreken, en Moesi Ilir. Sinds 1913 zijn 
in het gewest twee houtvesters geplaatst in het 
belang van de noodige onderzoekingen en opne
mingen voor de boschrescrveering en boschex- 
ploitatie, een te Palembang, wiens ressort zich 
behalve over de benedenstreken van dit gewest, 
ook uitstrekt over het gewest Djambi, en de an
dere te Lahat, wien meer speciaal de bovenstre
ken van Palembang met de gewesten Benkoelen 
en de Lampongschc districten als terrein zijn 
aangewezen.

Vogelnestgrotten komen voor bij de doesoen 
Saoeng Naga, aan den oever der Sakarivier, in de 
marga Blambangan (onderafdeeling Moeara 
Doea) waar de zeer ruwe exploitatie door dc be
volking van 4 rechthebbende doesoens ƒ 12.000 k 
f 15.000 per jaar opbrengt; verder in de Kikim- 
streck (onderafdeeling Tëbing Tinggi), in de 
Boven-Ogan en in Lëmatang-Oeloe (zie T. Kon. 
Aardr. Genootschap deel 26, No. 4, blz. 644).

De veeteelt wint meer en meer in belangrijk
heid. Door selectie, verplichte castratie, invoer 
van fokvee en deskundig toezicht wordt sinds 
eenige jaren naar verbetering en vermeerdering 
van den veestapel gestreefd; sedert een twaalf
tal jaren is te Lahat een Gouvernementsvcearts 
geplaatst, wiens ressort zich sinds Juli 1913' be
paalt tot do gewesten Palembang en Ban ka (met 
tijdelijke toevoeging van Djambi, zonder Kö- 
rintji). De sterkte van den veestapel in het ge
west beliep ultimo 1913 ongeveer 29.000 buffels,
29.000 runderen, 1.000 paarden, 29.000 geiten,
6.000 schapen en 3.000 varkens.

Zeevischvangst wordt uitsluitend uitgeoefend 
door de bevolking der doesoen Soengsang (aan 
do monding der Moesi), met vaartuigen van bizon - 
derc constructie (prahoe Soengsang), doordc vis- 
schors zei ven vervaardigd, en waarin rechtop
staande, met het gezicht naar den voorsteven, 
wordt geroeid; ter bevordering der zeevisscherij
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wordt tegenwoordig voor het inzouten van Rc- 
gceringswege goedkoop zout verstrekt. Verder 
wordt zeer veel visch gevangen middels netten, 
fuiken enz. op de meren en plassen (danau en 
lëbak) en in de rivieren der benedenstreken, 
terwijl in meertjes en vijvers in do bovenlanden 
eenigc visckcultuur bestaat. In do Pasëmahlan- 
den is een begin gemaakt met de teelt van goud- 
visschen. Aan gezouten en gedroogde visch werd 
over 1915 en 1910 uitgevoerd, gemiddeld voor 
/ 150.000 ’sjaars; de uitvocr van versche zoct- 
watcrvisch beliep in 1915 ruim / 300.000.

De mijnbouw is voor dit gewest van zeer groot 
belang, voornamelijk op petroleumgcbied, en 
veelbelovend wat steenkolen betreft; de voor 
petroleum winning verleende concessies zijn in: 
a. Lëmatang-Ilir: Moeara Énim (in 1899), 
Lëmatang (1906), Soeban Djëridji (1906), Li- 
mau (1915); b. Moesi-Ilir: Ka rang Ringin 
(1902), Babat I (1904); c. Lëmatang-Oeloe: 
Bandjarsari (1903), Sëlaro (1903), Arahan (1907), 
Ramok (1915), Raloen (1915), Tandjoeng Loen- 
tar (1915); d. Banjoeasin en Koe boestreken: 
Ladang Pait (1905), Sumpal (1912), welke ter
reinen alle door de Bataafsche Petroleummaat- 
schappij worden geëxploiteerd. De gewonnen 
ruwe aardolie wordt middels pijpleidingen, die in 
1913 reeds een gezamenlijke lengte van ruim 500 
K.M. hadden, 
naar den hoofd zetel dier maatschapplij te Pla- 
djoe (ter hoofdplaats Palembang), waar in een 
raffinaderij met 1750 werklieden worden ge
fabriceerd benzine, kerosine, motor- en smeer
oliën; een net van 250 K.M. eigen wegen der 
Maatschapj)ij brengt dc pctroleumterrcinen in 
verbinding met de algemeene verkeerswegen. In 
1915 weiden ruim 214.400 ton ruwe olie gewon
nen, terwijl van eenige nog niet in concessie ver- 
kregen vergunningsterreinen nog afgevoerd wer
den ruim 52.800 ton ruwe olie. De in September 
1913 voor de petrolcumterreinen in Palembang 
over 1910 vastgcslelde cijns beliep ruim ƒ 544.000 
De uitvoer van benzine, petroleum en petroleum- 
résidu bedroeg over 1911—’13 gemiddeld per 
jaar respectievelijk ongeveer 78 millioen, 100 
milliocn en 3.400.000 Liters.

Van de voor het winnen van steen- cn bruin
kolen uitgegeven concessies kwamen nog slechts 
in ontginning dc Bahangau concessie (sinds 1896) 
cn de Boekit-Asëm concessie (sinds 1916); 
eerstgenoemde, gelegen in de marga Darmo (on- 
dcrafdceling Lömatang-Ilir), leverde jaarlijks 
eenige honderden ton, doch werd na 1916 krach
tiger ontgonnen, nadat do Zwitserschc geoloog 
Hirschi daar rijke steenkolenlagen constateerde; 
de Boekit-Asëm concessie (in Lömatang-Ilir 
en Lëmatang-Oeloe) bezit een kolen laag ter 
dikte van 19 meters aan de oppervlakte van den 
bodem; de kolen moeten van zeer goede kwaliteit 
zijn, in samenstelling gelijk aan anthraciet; do 
opbrengst voor 1918 word op 3000 ton per 
maand begroot. In 1917 werd van Gouverno- 
mentswoge de kolenmijn Tandjoeng in Lëma
tang- Uir, op den linkeroever der Énim gelegen, 
i 14 K.M. bovenstrooms Moeara Énim (zie 
aldaar) in exploitatie genomen, en in September 
1918 is door den Minister van Koloniën een wets-

Exploratiemaatschappij „Lëmatang” toebe- 
hoorendo mijnconccssies Bahangau, Boekit Asëm, 
Boekit Boenian, Socka Marinda, Boekit Keudi 
en Boekit Ringin, alle in Lëmatang-Ilir gelegen, 
in de nabijheid der genoemde mijn Tandjoeng, 
alsmede ten behoeve van den aanleg van eene 
spoorverbinding tusschen Moeara Énim en Tan
djoeng. Volgens dit wetsontwerp wordt do aan
wezige kolenvoorraad geschat op ruim 200 milli
oen ton, waarvan % gedeelte bruinkolen, en 
ongeveer 1/1Q gedeelte glanskolen, welke laatste 
kolensoort in hoedanigheid boven alle andere tot 
nu toe in Ked.-Indië gewonnen kolen uitblinkt. 
Op de genoemde cn aangrenzende terreinen zal een 
derde Landsteenkolenontginning worden geopend.

Ontginning van steenkolen door de inlandsche 
bevolking heeft plaats in dc marga Darmo (on- 
derafdeeling Lëmatang-Ilir) aan den oever der 
Énim; in 1915 werden door do ontginners middels 
bambocvlotten naar de hoofdplaats afgevoerd 
634 (in 1913 1904) ton steenkolen, en verkocht, 
voor het gebruik aan boord van stoomschepen, 
tegen / 6 a / 7 per ton, terwijl in 1918 die prijs 
reeds steeg tot ƒ 20 per ton.

Bij Gouvernementsbesluiten van 2 Mei 1905 
no. 8 en 15 December 1913 no. 55 werd het ten 
Westen van den weg Kroë—Moeara Doea—Ba- 
toeradja—Moeara Énim—Lahat—Tëbing Ting- 

van de boorterreinen gevoerd gi—MoearaBliti—Trawas—Moeara Roepit—Soe-
roelangoen—grens Djambi gelegen deel van 
Palembang voor het particulier mijnbouwkun
dig onderzoek gesloten. Sinds 1912 is van Regee- 
ringswoge een geologisch mijn bouwkundig on
derzoek aan den gang naar de daar voorkomende 
lood-, goud- en koperertsen in de onderafdecling 
Ra was, bij de Soengei Toeboeh en Soengei Kring; 
het onderzoek langs de rivieren Roepit en Ra was 
gaf weinig belovende uitkomsten. Voor de uit
voering van diamantboringen in deze onderaf- 
deeling was in 1916 één ingenieur aangewezen. 
Voorts had in 1916 nog een voorloopige mijn
bouwkundige verkenning plaats tot het opsporen 
van nuttige mineralen, in hoofdzaak steenkolen 
en petroleum, wat eerstgenoemd artikel aangaat, 
met het oog op do te verwachten behoefte van 
den Zuid-Sumatra-spoorweg. Op de petroleum- 
terreinen, zoowel als bij de Gouvernements-ex- 
ploratio en exploitatie wordt in hoofdzaak ge
werkt met gecontracteerde arbeiders (Soenda- 
neezon, Javanen, Chineezen, Bengaleezen), ter
wijl op de terreinen in de nabijheid van Moeara 
Énim ook vele werkkrachten uit het gewest zelf 
wordon benut. In 1916 waren 2095 contractar
beiders op land- en mijn bouwondernemingen in 
het gewest werkzaam.

Op het gebied van nijverheid valt te vermel
den do aanmaak van prauwen en de pottenbak
kerijen tc Kajoo Agoeng; bovendien treft men 
goede goud-, zilver-, ijzer- en wapensmeden aan, 
alsmede kopergioters. Do scheepsbouw bepaalt 
zich tot het maken van grooterc en kleinere prau
wen ; mot name zijn do pëntjalangs bekend, 
staatsievaartuigen uit een enkelen boom ver
vaardigd, soms 60 voeten lang, cn fraai beschil
derd. Aan spinnen en weven wordt gaandeweg 
minder gedaan; het vlechten van rotanmatten, 
al of niet met ingebrande sierlijke lijnen en vak- 

ontwerp ingediend tot wijziging en verliooging ken, het ivoorsnijdon en houtsnijwerk worden
der begrooting van Ned.-Indië voor het jaar hier cn daar niet onverdienstelijk beoefend.
1918 ten behoeve van de overneming door het (Voor houtsnijwerk in de Ranaustreek zie Notn. 
land voor ruim 1 millioen gulden van de aan do Bat. Gen. dl. 42 (1904), afl. 4, blz. 110).
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of zilveren slot en gesp, terwijl zij liet hoofd bj 
dekken met een kapje van katoen of stroo. Even
als de Javanen zijn zij met een kris gewapend, die 
evenwel niet van achteren gedragen, doch vóór 
in den gordel gestoken wordt. Voor de 
is de klceding de badjoe van donkerblauwe of 
gekleurde stof en een geruite of gebatikte saroeng, 
benevens een borstklccdjc (këmbën) en de sa- 
lèndang. Een zakdoek wordt over don schouder 
gehangen of opgevouwen in de hand gedragen; 
het hoofdhaar wordt eveneens op Javaansche 
wijze opgemaakt. Gouden, zilveren of hoornen 
oorsieraden zijn algemeen bij haar in gebruik. De 
woningen zijn op palen gebouwd, meestal van 
hout, dikwijls ook van bamboe, en met palm
bladeren gedekt; de woningen der gegoeden zijn 
meestal van duurzame houtsoorten (ijzerhout 
en tëmbësoe) gebouwd, soms met fraai snijwerk 
versierd, en gedekt met gespleten bamboe, 
idjoek of met dakpannen. Zij zijn gewoonlijk 
verdeeld in twee door gordijnen afgesloten ver
trekken, voor woon- en slaapkamer dienende. 
Eenige huizen tezamen vormen een doesoen, dio 
in den regel aan den oever cener rivier ligt; tijde- 
lijk door landbouwers bewoonde gehuchten 
noemt men talang. Een houten bidgebouw 
wordt in vrijwel alle dorpen aan getroffen, als
mede het gemeentehuis, de balé, een groote, 
veelal open houten loods, bestemd voor de bij
eenkomsten der bevolking en voor feesten.

De bevolking belijdt den Islam, doch in enkele^ • 
deelen van het gewest, met name in de ondcraf- 
deelingen Pasëmahlanden en Moeara Doea, 
vindt men nog Heidenen, wier aantal evenwel 
afnemende is. Hoewel over het algemeen de 
bevolking als zeer godsdienstig mag worden aan- 
gc merkt, blijven de oude maatschappelijke 
instellingen toch nog zeer in eere; in de beneden
st re ken heeft de Islam reeds meerdere inhecmschc 
gebruiken verdrongen (o. a. bij het huwelijk) en 
valt er een streven waar te nemen om in die 
richting voort te gaan, terwijl er groote neiging 
tot de bedevaart bestaat. Een en ander sluit 
echter niet uit, dat verschillende godsdienstige 
begrippen, die den Islam vreemd zijn, zooals 
vereering van de zielen der afgestorvenen, het 
gcjoof aan zielsverhuizing (bijzonder in tijgers 
en krokodillen) nog steeds hecrschcn en dat 
bijgeloof overal nog veel voorkomt. Wat de 
zoogenaamde geestelijkheid betreft, de marga- 
cn doesoengeestelijken worden door de bevolking 
gekozen, doch aangesteld en ontslagen door do 
hoofden der onderafdeelingen.

De bekende vereeniging Sarèkat Islam, dio 
aanvankelijk in November 1913 een afdeeling 
ter hoofdplaats Palembang vestigde, telde ulti
mo 1914 reeds 10.000 leden in dit gewest. Door 
den democratischen geest der bevolking en haar 
solidariteitsgevoel vond deze beweging 
vruchtbaren bodem, en in 1915 werden in alle 
onderafdeelingen Sarèkat Islam vereenigingen 
opgericht. Valsche voorspiegelingen door 
ijverige, minder eerlijke bedoelingen koesterende 
propagandisten, en wanbegrip aangaande het 
doel der S. I., gepaard met een slechten rijst
oogst en de invoering der nieuwe inkomstenbe
lasting, gaven op meerdere plaatsen in het ge
west aanleiding tot botsingen met het bestuur.
De in 1915 onder den invloed der S. I.-bewe
ging waargenomen uitbreiding van het Moham
medanisme onder de Heidensche bevolking

De scheepvaart op de rivieren is behandeld on
der Moesi; voor de zeevaart zie bij hoofd plaats 
Palembang.

De handel concentreert zich vooral op de 
hoofdplaats Palembang, die te water en sinds 
enkele jaren ook te land, met de binnenlanden 
in gcmakkclijko verbinding staat; als belangrijke 
binnenlandsche handelsplaatsen dienen genoemd 
Moeara Énim, Batoeradja, Moeara Doea, Të- 
bing Tinggi, Talang Padang, Pagar Alarn, Moea
ra Bliti, Sökajoe, Lahat en Kajoc Agoeng (zie 
daarvoor bij de onderafdeelingen); op sommige 
plaatsen zijn het Cliineezen en inlanders, die 
handel drijven, doch op enkele plaatsen is de 
kleinhandel geheel in handen van inlanders, 
meestal afkomstig van de hoofd plaats Palem
bang.

Bevolking. De bevolking van het gewest 
telde in 1915 ongeveer 1200 Europeanen, 7500 
Chineezen, 4000 Arabieren en Ivlingaleezcn en 
742.000 inlanders. De inwoners der hoofdplaats 
verschillen in vele opzichten van die der binnen
landen; hier worden alleen deze laat sten bespro
ken ; over de eersten wordt gehandeld bij de 
hoofdplaats Palembang.

De binnenlandsche bevolking behoort tot het 
< Maleische ras; zij is vermoedelijk afkomstig van 

Malaka, en sterk vermengd met'' Javaansche 
elementen; behalve de oorspronkelijke bevol
king, de Koeboes (zie aldaar), onderscheidt men 
de volgende bevolkingsgroepen: «. de Komërin- 
gers, wier afkomst en taal Lampongsch is, be
wonende het stroomgebied der Ivomëringrivier;
b. de Lampongers, gevestigd aan de Masoedji- 
rivier; c. de Oganners, in het stroomgebied der 
Ogan; d. de Pasëmahers in de onderafdeeling 
Pasëmahlanden, in sommige gedeelten derondcr- 
afdeeüng Moeara Doea en in de zoogenaamde 
Ampat Lawang (onderafdeeling Tëbing Tinggi);
c. de Ranauers, om het Ranaumeer, herkomstig 
uit de Lampongs en Bantam; /. de Rëdjangersin 
Moesi-Oeloe en Tëbing Tinggi; de in Ra was en 
Moesi-Ilir gevestigde bevolking verraadt veel 
verwantschap met die der onmiddcllijk aangren
zende streken van Djambi; de bewoners van 
Lëmatang-IJir en van de streek tusschen de 
beneden-Moesi en de beneden-Lëmatang danken 
hun ontstaan aan een vermenging van de bevol
king der beneden streken met die der boven
landen. Bij veel overeenkomst in maatschap
pelijke zeden en gewoonten vertoonen de hier 
genoemde bevolkingsgroepen toch groote ver
schillen in karaktertrekken.

vrouwen

4. .
' q
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De taal is het zoogenaamde Midden-Malcisch; 
Lampongsch en Rëdjangsch wordt gesproken 
indedoordie bevolkingsgroepen bewoonde gebie
den. (Een lijst van 31 Hikajats en 25 Sairs 
in Not .v.h. Bat. Gen. deel 36 (1898) bijl. III).

Over het algemeen is de bevolking van een 
rijzige gestalte; den meest forschen lichaams
bouw vindt men bij de Pasëmahers en Rëdja- 
ngers. In de kleeding is de Javaansche in vloed 
merkbaar; voor de mannen bestaat zij in een 
lakensch buis of een kabaai van gebloemd ka
toen, met een broek van gestreept katoen, waar
over steeds een saroeng gedragen wordt, en in den 
hoofddoek, die bij den veldarbeid met een toe- 
doeng wordt overdekt. Aanzienlijken dragen wel 
een wit katoenen vest en buis van zijde met 
goud doorweven, een zijden broeken een saroeng, 
opgehouden door een lederen gordel met stalen

er een

over-
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kwam in 191G tot staan; zelfs keerden lieden uit 
de Pasèmahlanden, die hun verwachtingen als 
S.I. lid (vrijstelling van lieerendienston en be
lastingen ) niet vervuld zagen, tot het heiden
dom terug.

Algemeen schrijft men de bevolking der binnen
landen een zachte goaardheid toe, eenvoud van 
zeden, en grootc verdraagzaamheid, een grooto 
mate van zelfbewustheid, die zelfs voor trots en 
hooghartigheid kan doorgaan; zij is niet twist
ziek, is bezield met een groote zucht naar onaf
hankelijkheid, die licht tot weerspannigheid 
leidt; minder schoone karaktertrekken als vad
sigheid en onverschilligheid, geveinsdheid en 
wraakgierigheid ontbreken evenmin, schrander
heid en gevatheid kan men velen niet ontzeg
gen, en welbespraaktheid is een veel voorko
mende eigenschap; onder de hoofden treft 
men er met een bizonder helder verstand, en 
moed is een onmiskenbare eigenschap van velen. 
Het gebruik van opium, dat, naar verluidt, 
vroeger vrij algemeen geweest moet zijn, is tegen
woordig tot enkele streken in de Bovenlanden, en 
tot een gering aantal personen uitdeinheemsche 
bevolking beperkt. Hanengevechten en dobbelen 
zijn nog steeds geliefde volksvermaken. Vlieger- 
wedsti’ijden vallen algemeen nog zeer in den 
smaak, en gaan met weddingschappen gepaard. 
Bepaalde standen of klassen komen onder de 
bevolking niet voor; enkele lieden van adel treft 
men hier en daar aan, doch die zijn afkomstig 
van de hoofdplaats Palembang.

Geschiedenis. Verreweg het grootste 
gedeelte van het eigenlijke Palembang wordt 
ingenomen door de landen, vroeger uitmakende 
het Rijk van dien naam, dat in 1823 en 1825 bij 
het directe Gouvernements gebied werd ingelijfd. 
Reeds bclrekkclijk vroeg werden die landen door 
Hindoe’s gekoloniseerd; evenals in vele streken 
in de binnenlanden van Sumatra zijn in Palem
bang sporen optemerken van den invloed door 
deze vreemdelingen uitgeoefend. Zoo heeft men 
in de binnenlanden van dat gewest, vooral in de 
onderafdceling Lëmatang Ocloe en de Pasömah- 
landen, Hindoe-ovcrblijfselen ontdekt (T. Bat..- 
Gen. XIX. bl. 3); zoo heet een der borgen van 
Palembang, dc Dömpo, in Maleische kronieken 
Mahamóroe, dc naam van de verblijfplaats van 
Indra, en dragen dc goede geesten bij dc PasÖma- 
hers nog heden den naam d é w a t a. In 1911 
werden bijdedoesocnTanahPrioek,onderafdceling 
Mocsi-Oeloc, 4 steenen bijlen ontdekt, vermoede
lijk wapenen der oerbevolking (Not. Bat. Gen. 
dj. 49. afl. 3 en 4, blz. 84 en dl. 50 afl. 1, en 2 blz. 
5). De in dc Lëmatangstreek, tusschen Bënakat 
en Mondong (Lëmatang ilir) aangetroffen oud
heden, die volgens verhaal, afkomstig zouden 
zijn van het oude rijk van Këdöbong’Oendan, , 
welk rijk zijn zetel had in Tanahabang en zich 
uitstrektc van Mondong tot Babat, zijn beschre
ven in Not. Bat Gen., dl. 42. (1904) afl. 2. Het 
schrift, in de binnenlanden nog wel gebruikt, het 
zoogenaamde r è n t j o n g (zie aldaar), schijnt 
van Hindoe-oorsprong. Het is echter onmogelijk 
te zeggen of er voor Palembang sprake kan zijn 
van een directe Hindoekolonisatie uit het vaste
land van Indië; heeft zij plaats gehad, dan liet zij 
toch geenc beduidende sporen achter (zie OUD
HEDEN, DL. III, bl. 198); zeker is het cohter, 
dat er uit Java machtige Hindoekoloniën in het 
Palembangsche geslicht zijn, die haren stempel

op dc bevolking gedrukt hebben, welko in uitcr- 
lijk voorkomen weinig van die der Javanen 
schilt. Vooral in de binnenlanden, doch ook ter 
hoofdplaats, is dc Maleische taal, door haar ge
bezigd, Javaansch gekleurd; het Javaansch 
dan ook tijdens het inlandschc vorsten bestuur de 
hoofdtaal, hetgeen o. a. blijkt uit vcrschoidene 
bevelschriften van die vorsten. Zoo is een derge
lijk stuk op een zilveren plaat gegraveerd en 
indertijd aan een hoofd der Pasömahers uitge
reikt, in gebrekkig Javaansch met Javaansche >-
karakters opgestcld (T. Bat. Gen. IV. bl. 186,'"’
516; XXIII, bl. 517; XXXII, bl. 597, XXXIV, '
bL 605; XXXV, bl. 209; Bijdr. t. T. L. cn' TO. \
IVe Ser. X, b].'363). Ook de kleeding der bcvol- j 
king is ongeveer gelijk aan die der Javaansche. \
Het is niet met zekerheid te zeggen, welke de 
betre klein gen waren tusschen de Hindoe-Javanen ; 
en Hindoe-Sumatranen; volgens de overleve
ring zou Madjapahit op Java Palembang hebben 
vermeesterd en die streek door een stadhouder 
van Madjapahit bestuurd zijn geworden. De val 
van dat rijk schijnt ook de bekeering van den 
stadhouder van Palembang, — en daarmede 
ook van de bevolking, — tot den Islam ten ge
volge gehad te hebben, en geleid te hebben tot de 
onafhankelijkheid van dat wingewest, die ge
woonlijk in het midden der XVc eeuw gesteld 
wordt. Een eeuw later, in 1544, zou eene nieuwe 
kolonie van Javanen naar Palembang zijn over
gekomen en haar opperhoofd, Gëdang Soera, 
een nieuwe dynastie aldaar gesticht hebben, die 
haar gebied tot in het Rëdjangscho en Pasëmah- 
sche uitbreidde, maar onder suprematie van.. ~ f \
Bantam op Java geraakte. Wij komen op vaster.. -
terrein in den tijd van de aanrakingen der Euro- ; V- d
peërs mot den Maleischen archipel. Vast staat v' 
b. v., dat, toen de Nederlanders op hun eersten; 
tocht naar Indië in 159G Bantam bezochten, kort
te voren de Vorst van Bantam gesneuveld was op / ^ >
een expeditie tegen den Vorst van Palembang, .. ^ ^
door hem als vazal van Bantam beschouwd. De (-• "J*- *-'1 "W- -■*
Rijksbestuurder. van Bantam vroeg toen hulp.- f** ^ 
aan de Nederlanders tegen Palembang, welk ver
zoek echter niet werd ingewilligd. Van een daad- 
wcrkelijko suprematie van Bantam over Palem
bang is uit dc archieven onzer Oost-Indiseho 
Compngnio niets zekers gebleken; wel van een 
vijandelijko verhouding tusschen deze beide 
staten in dc eerste helft der 17e eeuw; o. a. over 
het bezit van Toclang Ba wang (Lampongsche 
districten). Een tweetal vorsten, die toentertijd 
regeerden, zijn bijzonder bekend: de Pangéran 
Sindang Kinajang (1616—162S), wiens cchtge- 
noote, Ratoe Sinoehoen, aan de bovolking wetten 
zou hebben gegeven, die in onzen tijd als gewoon
terecht bleven voortbestaan, en Tjindai Balang 
(1649—1694), die onder den naam Abd arRah- 
man den titel van Sultan aannam, welke titel 
daarna steeds door de vorsten van Palembang 
gedragen werd, ofschoon dc bevolking hem den 
Javaanschen titel Socsoehocnan gaf. Aan laatst
genoemden Sultan zou het Palembangsche rijk 
zijne organisatie to danken gehad bobben. Onder 
het Sultansbcstuur waren de binnenlanden in 
afdeelingcn verdeeld, gewoonlijk gevormd door 
het stroomgebied ccner rivier, staando onder hoof
den uit den adel benoemd, die öf ter hoofdplaats 
verbleven cn dan ruban * s genoemd werden, 
óf onder den titel djënang zich in de binnen
landen begaven, hoofdzakclijk om to zorgen dat
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belang van den handel op dat rijk niet weinig 
^toc; toch ontwikkelde de Compagnie daar weinig 

macht, en kostte het den Sultan Mali moed Ba- 
droeddin, die tijdens do vermeestering van Java 
door de Engelschcn te Palcmbang regeerde, niet 
veel moeite zich van de onzen te ontslaan. Een 
verraderlijke overval van het fort bracht dat in 
zijne macht en bijna alle Nederlanders werden 
vermoord. De Luit.-Gouv. van Java Raffles eisch
ic voorde Engelsche Comp., die in de rechten 
Nederland getreden was, den toegang tot Palem- 
bang, die hem echter door den Sultan geweigerd 
werd; een expeditie onder Gill\espio maakte zich 
in 1 SI2 van Palcmbang meester, de Vorst vluchtte 
en zijn jongere broeder, Ahmed Nadjim-oeddin, 
werd tot Sultan aangestcld. De gevluchte Sultan 
maakte het echter den Engelschcn zeer lastig en 
in 1813 werd hij door den resident Robinson 
opnieuw, doch onder bezwarende voorwaarden, 
op den troon geplaatst. Ra files weigerde die over
eenkomst te bekrachtigen; de jongere Sultan 
werd weder in zijne waardigheid hersteld en 
Badr-oeddin moest zich met de opbrengst van 
eenigc landen als levensonderhoud tevreden stel
len. Na het herstel van het Nederlandsch gezag 
werd de Vorst, die niet in staat was rooftochten 
uit de binnenlanden in Benkoclen en de Lam- 
pongs tegen te gaan, door den Regeeringscoin- 
missaris Muntinghe in 181S genoodzaakt zijne 
rechten over de boven- en binnen landen van zijn 
rijk aan Nederland aftestaan. Korten tijd daarna 
verscheen een gezantschap van Raffles, toen 
Luit.-Gouv. te Benkoelen, in Palcmbang, ten
einde den Sultan overtchalen, zich onder de be
scherming van Engeland tc plaatsen; Nadjim- 
oeddin stemde daarin toe en teekende «en con
tract, waarbij hij zich verbond, eene Engelsche 
bezetting te ontvangen. Toen Muntinghe daarvan 
kennis kreeg, werd de Engelsche afgevaardigde 
Salmond, die de Britschc vlag had laten hijschen, 
naar Batavia gezonden; Nadjim-oeddin werd 
door Muntinghe afgezet en Badr-oeddin weder op 
den troon geplaatst. Deze maakte gebruik van 
eene tijdelijke afwezigheid van Muntinghe om 
een aanslag op ons gezag voortebereiden ; in Juni 
1819 werd ons fort aangevallen en ofschoon de 
vijand werd afgeslagen, moesten de onzen Palcm - 
bang verlaten. Een expeditie onder Wolterbeck 
uitgezonden, moest on verrichter zake tcrug- 
keeren, daar de verdedigingswerken bij Gombora 
(Kömbara) voor onze vloot te sterk bleken. Een 
tweede expeditie onder Do Koek in 1821 was ge
lukkiger; zij maakte zich meester van de verde
digingswerken bij Gombora (Kömbara) en aan de 
Pöladjoe en drong daarna ongehinderd tot do 
hoofd plaats door. Badr-oeddin gaf zich over en 
werd naar Ternate verbannen; een zoon van 
Ahmed Nadjim-oeddin werd als leen vorst .tot 
Sultan aangesteld on aan zijn vader werd het 
vergund zich in de nabijheid der hoofdplaats 
Palcmbang te vestigen en den titel van Soesoc- 
hoenan aantenemen, onder voorwaardc, dat hij 
zich niet met het bestuur zou bemoeien. Aan 
deze voorwaarde voldeed hij echter niet; ook 
liet de toestaud der bevolking in de bovenlanden, 
die door hare bestuurders in hooge mate onder
drukt werd, zeer veel te wenschen over. Dc 
Regeeringscommissaris Van Sevenhoven sloot 
nu met den Sultan den 18en Aug. 1823 
tract, waarbij den Vorst een vast inkomen werd 
toegelegd, maar bestuur en rechtspleging grootou

den Sultan verschuldigd,de opbrengsten, aan 
voldaan werden. Het bestuur in dc binnenlanden 
werd gevoerd door marga- en doesoen-hoofden, 
door de bevolking gekozen. De Vorst werd be
schouwd als eigenaar van den grond, dien hij ten 
eigen behoeve deed bearbeiden, of aan bloedver
wanten en d j ö n a n g ’s afstond, terwijl het 
overblijvende tusschen dc marga’s en docsoen’s 
verdeeld was. Do bevolking ,die deze landen be
bouwde, was tot heerendiensteu voor Sultan en 
Rijksgrooten verplicht; de Vorst bezat voorts 
het monopolie van een aantal winstgevende pro
ducten, die de bevolking tot lagen prijs moest 
leveren (t i b a n-t o e k o n), terwijl zij ook ver
plicht was, zekere goederen van den Vorst tot 
zeer hooge prijzen te koopen tegen geld of pro
ducten, voor welke laatste de prijs door den Vorst 
werd vastgesteld. Aanvankelijk werd deze ge
dwongen handel slechts eenmaal ’s jaars gedre
ven; in de latere tijden van het Sultansbestuur 
3 of 4-maal ’s jaars en tot nog meer verhoogde 
prijzen. Ook was het een gebruikelijk middel om 
aan geld te komen, dat de pilaarmat in vieren 
gekapt, en aan elk stuk de waarde van een geheel 
gegeven werd. Eindelijk moest de bevolking nog 
h a s i 1 (zie aldaar) opbrengen, een som voor 
verschillende voortbrengselen van landbouw en 
nijverheid en bovendien werden nog van tijd 
tot tijd belastingen en geschenken van haar ge
vorderd.
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De Compagnie knoopte reeds vroeg (1617) be
trekkingen met Palembang aan en had er sinds 
1916 een koopman, maar in 1621 werd haar kan
toor weder opgeheven en werd de handel op 
Palembang gedreven met gaande cn komende 
schepen, terwijl de Palembangschc peper ook met 
inlandsche vaartuigen te Batavia werd aange
bracht. Niet altijd was de verhouding tusschen 
Palembang en de O.-I. Compagnie vriendelijk, 
vooral niet toen Mataram in het 2e kwart der 17o 
eeuw meer en meer invloed in de Palembangschc 
zaken wist te verkrijgen. Toch werd in 1641 een 
contract tusschen de 0.-1. Compagnie en den Pa- 
ngéran van Palembang gesloten, waarbij dc O.-I. 
compagnie het recht verkreeg in Palembang 
residentie te nemen op den rechteroever der Moc- 
si, schuin tegenover den Kraton en haar loge 
met geschut te voorzien tegen aanvallen van 
Portugeezen en van Mataram, alles op verzoek 
van den Pangéran zelven. Maar reeds weder in 
1642 meende de O.-I. Compagnie gewapender
hand tegen Palcmbang tc moeten optreden: een 
contract werd ten gevolge hiervan nog in dit 
jaar gesloten, waarbij de O.-I. Compagnie mono- 
polie-voorreehtcn verkreeg. Van het vestigen 
van een kantoor of versterkt huis kwam echter 
niets. Handelsbetrckkingen bleven wel bestaan, 
maar waren niet van groot belang, althans niet 
wat betreft den handel van Nederlandsche sche
pen op Palembang. In 1657 werden de betrek
kingen echter afgebroken ten gevolge van het 
afloopen van een tweetal Compagnieschepen; 
een expeditie onder Van der Laan nam in 1659 
Palembang in, cn de Sultan zag zich genoodzaakt 
de stichting van een fort aan de Moesi te dulden 
en opnieuw aan de Compagnie het monopolie 
van den peperhandel toetestaan (contract 1662). 
Na de ontdekking der tinmijnen op Banka (1710) 
(zie BANKA, Dl. I, bl. 162), dat reeds minstens 
sedert 1615 onder het al of niet betwiste gezag 
van den Vorst van Palembang stond, nam het

X
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deels aan het Gouvernement getrokken werden. 
Nadat reeds door cenige verraderlijke aanslagen 
de ontevredenheid der beide vorsten gebleken 

viel de Sultan in den nacht van 23—24 Nov.

zijn verschcideno piagëm’s of bevelschriften der 
bestuurders van het rijk (o. a. van Ratoe Sinoc- 
hoen) aan hoofden in de grensdistricten gevonden.
Ook na de opheffing van het Sultansbcstuur bleef 
deze regeling den grondslag uitmaken van de 
verhouding tusschcn het Europccsch gezag en do 
grensvolkeren, die echter meermalen zich aan 
strooptochten op Gouv.gsbied schuldig maakten, 
waartegen herhaalde tuchtigingen niet af- 
doendo bleken . Dit leidde achtereenvolgens tot 
inlijving van die grensstreken. In 1858 werd tegen 
Rëdjang Ampat Lawang en R. Ampat Pëtoelai 
«ene expeditie gezonden en werden deze streken 
aan het Gouv.gebied toegevoegd; in 1861 werd 
Lëbong zonder eenigen tegenstand aan het reeds 
ingelijfde gebied toegevoegd. In 1864 werden, 
op verzoek der hoofden, Sömendo, Kisam, Mëka- 
kau en Blalau op vredelievende wijze ingelijfd, 
en aan Palembang toegevoegd, met uitzondering 
van Blalau (bestaande uit de marga’s Batoe- 
Brah en Bocai Bëloengoe), dat tot Benkoelen ge
bracht word, evenals later Sëmendo Oeloe Loeaa.
Eindelijk volgden in 1866 de Pasëmahlanden, die 
na een hevig verzet ten onder gebracht en bij 
Palembang getrokken werden, behalve P. Oeloe 
Manna, dat aan Benkoelen werd toegevoegd, 
waartoe het geographisch behoort. In 1904 wer
den de ondcrafdeelingen Rëdjang en Lëbong, en 
Sindangstreken saamgevoegd tot de onderaf- 
deeling Rëdjang en Lëbong, van dit gewest af
gescheiden en gevoegd bij het gewest Benkoelen.
In 1906 werd het vroegere Sultanaat Djambi, 
onderworpen in 1901—06, van dit gewest afge
scheiden en tot afzonderlijke residontie verheven.
De opstand van Djambi in 1906 breidde zich in 
het begin van October uit over.de aangrenzende 
deelen van Palembang. Vooral de onderafdeeling 
Rawas was toen een der brandpunten van het 
verzet. In het begin van Februari 1918 openbaarde 
zich eonig verzet in de doesoen Karta Moelia 
van de gelijknamige marga in de onderafdee
ling Ogan-Ilir, dat echter onmiddellijk door 
gewapend optreden kon worden bedwongen.
Zie verder op de namen der verschillende 
landschappen.

Bestuur. Administratief is de residentie ,
Palembang verdeeld in de volgende, elk door 
een assistent-resident, behalve de Hoofdplaats 
Palembang waar een controleur zetelt, bestuurde 
afdeelingon: 1. Ho o f d p la ats Palembang, . •
2. Palembangsche beneden landen met . „ „ v... f"-,
hoofd plaats Sëkajoe, verdeeld in de onderaf- ^ 
deelingon: a. Moesi Ilir, &. Banjoeasin en Kooboc- 
streken, c. Rawas, d. Ogan-Ilir, elk onder een con
troleur (of civiel gezaghebber), 3. Palembang- 
sche bovenlauden, met hoofdplaats 
Lahat, bevattende de ondcrafdeelingen: a. Lëma- 
tang-Ilir, b. Lëmatang-Oeloe, c. Pasoomahlandcn, 
d. Tëbing-Tinggi en e. Moesi-Oeloe, elk onder 
een controleur, en 4. Ogan-Ocloe en Ko 
mërin g, hoofd plaats Batoeradja, samengesteld 
uit de ondcrafdeelingen: a Komëring-Oeloe, b.
Ogan-Oeloe, c. Mocara Doca on d. Komëring Ilir, 
elk onder een controleur (of civiel gezagliobber.
(Voor de afdeelingcn en onderafdeclingen zie 
aldaar).

Behalve de hoofd plaats Palembang, die in twee 
districten is verdeeld, bestaat elke onderafdee
ling uit één district, dat wederom verdeeld is in 
drie tot vijf ondordistricten (organiek 15 dis
trictshoofden . (domang) en 40 onderdistricts-

was,
1824 onze troepen aan, doch werd zonder moeite 
afgeslagcn; hij vluchtte naar.de binnenlanden 

hij in 1825 in onze handen viel, waarop hij 
Banka verbannen werd; zijn vader was

waar
naar
reeds vroeger naar Batavia verwijderd. Het 
Sultansbcstuur werd nu geheel opgeheven en het 
gewest onder hot onmiddellijk gezag van don 
resident geplaatst, die daarbij door een Rijksbe
stierder, Fërdana mantri, werd bijgestaan, ter
wijl in plaats der djënang’s, divisie-hoofden 
(kapala divisie) werden aangesteld, die belast 
waren met het bestuur van de binnenlanden, 
welke in groote afdeelingcn (divisies) waren ver
deeld. Zij hielden echter meestal ter hoofdplaats 
verblijf en werden dan in hunne afdeelingcn door 
adjunct-divisie-hoofden vertegenwoordigd. Doch 
ook daarna bleef de toestand in de binnenlanden
onbevredigend; do Fërdana mantri en de rijks- 
grooten bleven de bevolking knevelen, terwijl zij 
de door hen genomen willekeurige maatregelen 
voor bevelen van het Nederlandsch gezag deden 
doorgaan, dat daardoor in minachting kwam, en 
dit te meer, omdat het niet in staat was invallen 
van niet onderworpen stammen, aan de grenzen 
der residentie wonende, met kracht tegen te gaan. 
In 1849 braken er reeds onlusten uit, die echter 
geen grooten omvang aannamen; een voorstel 
van den resident om Europecsche ambtenaren 
in de binnenlanden aantestellen en zóó op de 
handelingen der hoofden toetezien, —een maat
regel reeds in het klein door hem toegepast, — 
werd door de Regeering afgewezen, totdat een 
uitgebreido opstand, in de binnenlanden onder 
Tiang Alam uitgebroken, haar do oogen deed 
opengaan. Nadat do opstand door onze troepen, 
onder aanvoering van luit.-kol. De Brauw, be
dwongen was, werd de Fërdana man tri af gezet
en verbannen; de divisie-hoofden en hunne ad
juncten werden in 1846'afgeschaft en de lagere 
volkshoofden onderdo controle van Europeesclie 
ambtenaren gesteld. Sedert is het gewest in ont
wikkeling vooruitgegaan; eene samenzwering 
tegen ons gezag, in 1881 hoofdzakelijk door eeni- 
ge afstammelingen der vroegere Sultans op touw 
gezet, en waaraan fanatieke Mohammedaanscho 
i/i vloeden niet geheel vreemd schijnen geweest te 
zijn, werd nog bijtijds voorkomen en onderdrukt. 
Zie E. B. Kielstra in Ind. Mil. Tijdschr. 1889, I, 
bl. JOL Aan de naar aanleiding daarvan bij 
Gouvernementsbesluit van 31 October 1881 n° 9 
verbannen Sultans-afstammelingen werd bij 
Gouvernementsbesluit van 2 Juni 1911 n° 4 do 
terugkeer naar hun geboorteland toegestaan.

Op do grenzen van Benkoelen, aan de Ooste
lijke hellingen en in de dalen en hoogvlakten 
van het gebergte, dat Palembang van dat ge
west scheidt, zijn verschillende stammen geves
tigd, die wol aan den Vorst van Palembang on
derworpen waren, maar toch eene groote mato 
van zelfstandigheid genoten en als „vrije grens
bewakers” belast waren met het handhaven der 
grenspolitie, het opvatten van vluchtelingen en 
het waken tegen vijandelijke invallen. Hunne 
verhouding tot Palembang werd geregeld door do 
Atocran sindang mardóka of regeling der vrije 
grensbewakers, die aan Tjindai Balang wordt 
toegeschroven. Zooals reeds boven gemeld is,

/
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ter hoofdplaats, en over do Vreemde Oosterlingen 
in het gewest berust bij den Landraad (onder 

gegradueerd Voorzitter) ter hoofdplaats, en 
bij de Magistraten; over de inhecmsche bevol
king buiten de hoofdplaats bij de rapat (de 
genaamde adat rechtspraak), onderscheiden in 
grootc en kleine rapat, bestaande uit de marga- 
hoofden als leden, en onder leiding van de Euro- 
peesche besturende ambtenaren dor ondcrafdce- 
ling, of voor zoover de kleine rapat betreft, ook 
van het betrokken districtshoofd, en in de rapat 
marga, bestaande uit de doesoenhoofden als 
leden, en voorgezeten door het margahoofd. De 
Landraad en de Magistraten spreken recht in 
naam der Koningin, en volgens de bestaande 
wetten en reglementen; de rapats, welker samen
stelling, bevoegdheid enz. tot nog toe werd ge
regeld door het hoofd van gewestelijk bestuur, 
spreken recht volgens de adat; als leidraad bij 
die rechtspraak wordt gebruikt de Oendang-Oen- 
dang Simboer Tjahaja, een verzameling van 
adatregelingen en voorschriften van Tjindai 
Balang en Ratoe Sinoehoen, in 1854 door den 
assistent-resident J, F. R. S. van den Bossche 
bijeengebracht, en uitgegeven door mr. L. W. C. 
van den Berg in Bijdragen t. T. L. en Vlk. Ve 
volgreeks IX. Verscheidene daarin vervatte voor
schriften ondergingen in den loop des tijds wij
ziging; zoo wordt de solidaire verantwoordelijk
heid (adat tanggoeng mënanggoeng) niet meer 
algemeen gehandhaafd, worden bij huwelijken 
in de beneden streken vrij algemeen de Islami
tische regelen gevolgd, enz, enz.; bij misdrijven 
worden de straffen van het Inlandsch Strafwet
boek toegepast. (Adatrechtbundel: V en XI) 
De hoofdelijke belasting, in 1823 tégen een maan- 
delijksch inkomen van den Sultan afgekocht, 
en geheven van de mannelijke bevolking boven 
16 jaren, bedroeg 6% van liet inkomen, en beliep 
over 1913 / 1.324.000; de aanslag geschiedde 
per marga of doesoen. De inlandsche bevolking 
ter hoofdplaats betaalde bedrijfsbelasting (2 % 
van het inkomen), welke in 1913 / 54.300 be
droeg. Sedert 1914 betalen alle personen tot de 
inlandsche bevolking in liet gewest behoorende, 
een belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten, 
bedragende 40 cents van elke /10, mot een 
minimum van / 2 ’s jaars. (Lid. Stb. 1914 n° 
130); de aanslag over 1915 beliep / 1.617.926.

Onafhankelijk van de domeinrechten van het 
Gouvernement berust bij elke marga (soms 
doesoen) het uitsluitend beschikkingsrecht over 
de binnen haar gebied gelegen onbebouwde gron
den; het recht van ontginning dier gronden, 
zoomede tot inzameling van daarop voorko
mende boschprod ucten wordt uit geoefend door 
de leden der gemeenschap, (de marga- of doe
soen-bewoners); voor de uitoefening van dit 
recht kan met eenvoudige kennisgave aan het 
hoofd der marga of der doesoen worden volstaan. 
De inheemsehe bevolking van buiten de marga 
mag daarbinnen slechts gronden ontginnen of 
boschprod ucten inzamelen na daartoe verkregen 
toestemming van het margahoofd, die ze ge
woonlijk slechts verleent, indien geen rechten 
van anderen daardoor worden geschaad, en 
tegen betaling van een zeker bedrag (sówa boemi). 
Wordt de in ontginning genomen grond door den 
ontginner verlaten, dan vervalt hij wederom 
de gemeenschap; echter zijn voor verschillende 
gronden als: oerwoud, oud bosch, jong bosch,

hoofden (assistent-dëmang) (Ind. Stb. 1912 n 
233 en 1916 n° 20S), terwijl do marga indceling 
gehandhaafd blijft. De marga’s staan onder 
inlandsche hoofden (Pasirali), die den titel 
voeren van Dëpati (die van Soengsang van: 
Ngabèhi), terwijl de resident hen, bij wijze van 
onderscheiding (wat gewoonlijk eerst na min
stens 15 dienstjaren geschiedt) den titel van 
Pangéran kan verleenen. Deze hoofden, door de 
bevolking gekozen, doch aangesteld, bevestigd 
en ontslagen door den resident, dragen als on- 
derseheidingsteeken een geheel met gouddraad 
gestikt hoofddeksel (kopiah), en een van het 
Gouvernement bij hunne aanstelling, ontvangen

I een

zoo-
'

-

;
= s* rotanstok met zilveren knop (voor Dëpati’s)

; £—*rt'of gouden knop (voor Pangérans), voorzien van
I; het Nederlandsclie wapen. De marga’s zijn ver-

V deeld iu doesoens (dorpen) onder een Proatin,
' ^ #v -j met den titel van Kria, Loerah of Ginda; de

v?-' Proatin van de door den Pasirah bewoonde
doesoen (de zoogenaamde Pasirah-doesoen), die 
dezen gewoonlijk bij ontstentenis vervangt, 
voert den titel van Pembarab, Tjahaja-Dëpati, 
Kria- of GindH-marga, Depati-of Kria-tnangkoe. 
Ook de doesoenhoofden worden door de bevol
king gekozen, doch aangesteld, bevestigd en 
ontslagen door de afdeelings-chcfs; zij dragen 
als onderscheidingsteeken een kopiah van 
rotan (of rësam, een varensoort), meer of minder 
met gouddraad versierd naar gelang de drager 
Pëmbarab of Proatin is. De doesoens zijn ver
deeld in kampongs (wijken), ondereen pënggawa, 
gekozen door de bevolking, aangesteld en beves
tigd door de onderafdeelingschefs, en ontslagen 
(op verzoek) door dezen, of wegens wangedrag 
door den afdeelingschef; zij dragen een kopiah 
van rotan (of rësam) met een smallen rand van 
gouddraad. Voorts kent men er nog midji-doe- 
soens (op zich zelf staande doesoens) welker 
hoofden in rang gelijk zijn aan de doesoenhoof
den; zij voeren dezelfde titels, doch zijn direct 
ondergeschikt aan het districtshoofd.

Pasareindelijk worden in Palembang genoemd 
de plaatsen, die in de nabijheid der Europeesche 
établissementen zijn ontstaan en waar de vreem
delingen (hieronder ook te verstaan de uit andere 
onderafdeelingen in Palembang afkomstige in
landers), in de binnenlanden gevestigd, bijeen
wonen.

7. <t- V. ^ >

De districtshoofden genieten als Gouverne
mentsambtenaren vaste bezoldiging, benevens 
vrije woning of huishuurindemniteit, toelage 
voor bureau- en schrijfbehoeften, en daggeld voor 
reiskosten. De volkshoofden genieten geen 
bezoldiging; hunne inkomsten bestaan uit het 
recht op zekere persoonlijke diensten der be
volking (meestal afkoopbaar en voor de marga- 
hoofden reeds omgezet in de zoogenaamde 
koeli-boedjang gelden, ƒ 1-per dienstplichtige 
en per jaar, door de hoofden gëind en gestort bij 
den controleur, die maandelijks J/12 van het 
jaarlijksch bedrag aan de betrokkenen uitkeert), 
een aandeel in de door de rapat (inlandsche 
rechtbank) opgelegde boeten, en in verschillende 
heffingen als: pantjoeng alas (op de inzameling 
van boschprod ucten), sówa-oetan (boschrechten) 
séwa-boemi (grondhuur),séwa-soengei en séwa 
iëbak-lëbong (visch- cn mijnrechten) enz,, bene
vens collecteloon van de door hen gëinde be
lastinggelden.

De rechtspraak over de inheemsehe bevolking

aan

i
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sawahterrcin enz. verschillende termijnen aan- cultuur in den Oost-Ind. Archipel, in T. Nijv. en 
Lbw. VIII, Nieuwe Serie III 1862 blz. 322;
J. S. G. Gramberg: Schets der Kcsam, Semcndo, 
Makakauw en Blalau, in T. Bat. Gen, XV, 1866,” 
blz. 446, en Pasomah .NVI,i.867, blz. 536;
H. Pauw ten Katc: Rapport van ~cTë marga 
Semindo Darat, afdceling Kommering Ogan 
Oeloe en Enim, residentie Palembang in T. Bat.
Gen. XVIIJ869, blz. 525; J. S. G. Gramberg:-* 
Mededcoling omtrent het landbezit in het rijk 
van Palembang onder het voormalig Sultans be
stuur, in T. v. Nijv. en Ldb. in N.I., XIII, 1868 
(Nieuwe Serie, deel VIII); Résumé van het 
onderzoek naar de rechten op de onbebouwde 
gronden op Sumatra. Batavia, 1872; E. A. van 
Vloten: De Ranaudistricten in de residentie 
Palembang in T. v. N.I. II, 1873 blz. 28e; E. de 
Waal: Onze Indische Financiën, VII. ’s-Graven- 
hage, 1884, blz 70 en V. blz 78; F. S. A. de Clereq:
Eenigc bijzonderheden over het Maleisch van 
Palembang, in T. Bat. Gen XXIII. 1876. blz."
517; R. D. M. Verbeek: Topographischc en ge
ologische beschrijving van Zuïd-Sumatra, in 
Jaarboek Mijnwezen I. 1881, 18S7 blz. 129 en 159 
en 1S88 blz. 471; A. G. Valette: Aanteekeningen 
betreffende het bestuur in de binnenlanden van 
Palembang, met verwijzing naar de voornaam
ste op elk onderwerp betrekking hebbende be
palingen, Batavia, 1887;/\E. B. Kielstra: De' 
uitbreiding van het Nederl. gezag op Sumatra, n , . 
in Gids. 1887, IV, blz. 256;#. de Vogel: „Aan-; 
teekeningen betreffende hor bestuur in de bin
nenlanden van Palembang enz. van A. G.
Valette” besproken in T. B. B. I. 1888. blz. 301.
E. B. Kielstra: Bijdragen tot de geschiedenis van 
Palembang sedert 1S48, in Ind. Mil. T. 1889, I 
blz. 97, 195, 291, 395 en 495, en II blz. 105,203,
307 en 419; L. F. Wcsly: De onderafdeeling 
Ra was in T. B. B. 1889. III blz. 275 en 351;
Mr. J. E. Heeres: Bouwstoffen voor de geschie
denis der Nederlanders in den Maleischen Ar
chipel, III ’s-Gravenhage 1895. blz. 42. 108; 
Koloniaal Verslag 1891, Bijl. F. F. Fjf E.- B.
Kielstra: De ondergang van het Palembangsche

genomen, binnen wolko de ontginner eventueel 
zijn ontginningsrecht nog kan laten gelden; de 
eerste ontginner behoudt het eigendomrccht oj) 
de daarop geplante vruchtboomen. Erfelijk 
individueel gebruiksrecht wordt verkregen door 
ontginning, schenking, koop en erfopvolging, 
zoomede door natrekking. Verpanding is geoor
loofd; schenking en verkoop is alleen toegelaten 
aan inwoners der betrokken gemeenschap. In
1916 werd uitgevaardigd een gewestelijke ver
ordening tegen het aanleggen van ladangs en 
land hou wtuinen op terreinen, welke om hydro
logische redenen bcboscht dienen te blijven (of 
te worden) en in ’s lands bosschen (zoogenaamde 
rimbo larangan), waarin waarde volle houtsoor
ten voorkomen; alsmede tegen het beplanten 
met meerjarige gewassen van gronden, welke 
volgens de adat slechts voor de teelt van voe- 
dings- en andere eenjarige gewassen, zooals 
katoen, bestemd zijn (Javasche Courant 1916 
n° 104), terwijl in Ind. Stb. 1916 n° 420 voorloo- 
pige voorzieningen werden getroffen tot bescher
ming van ’s lands bosschen in Palembang. (Zie 
A. M. Hens: Het Grondbezit in Zuid-Sumatra, 
in Berichten en Mededeelingen ten behoeve van 
de leden der Vcreeniging van ambtenaren bij het 
Binnenlandsch Bestuur in Ned.-Indië, n° 5.1910;
J. L. Swaab, Inlandsche rechtsgemeenschappen 
in Zuid-Sumatra, in Kol. Tijdschrift, Augustus
1917 en Pandecten van het Adatrccht I. II. III. 
en IV A en B.)

De werkbare mannelijke ingezetenen, behoo- 
rendo tot de inlandsche bevolking buiten de 
hoofdplaats Palembang, zijn verplicht tot het 
verrichten van heerendiensten, tot een maximum 
van 52 dagen per jaar, en van gemeente diensten, 
waarvoor geen maximum bepaald is. De inland
sche bevolking ter hoofdplaats betaalt ƒ 2 per 
jaar en per hoofd als wegen- en bruggen-be- 
lasting; zij is uit dien hoofde niet tot het ver
richten van heerendiensten verplicht. In Maart 
1913 werd te Palembang opgericht de Palem
bangsche Volksbank, die rechtspersoonlijkheid 
verkreeg; do reeds te Sëkajoe (Moesi-Ilir), Tan- 
djoong Radja (Ogan Ilir) en Kajoe Agocng (Ko- 
mëring-Ilir) werkende onderafdeelingsbanken 
werden in deze Volksbank opgelost; op ultimo 
J 917 was aan spaargelden ruim / 83000, aan 
deposito-geklen ruim / 55 400 ingclcgd, ter
wijl het totaal der uitstaande leeningen ruim 
/ 819000 beliep. Voorts bestaan in dit gewest 
margakassen (gecombineerd tot ouderafdcelings- 
kassen), waarin de verschillende adat inkomsten 
worden gestort. In den loop van 1918 is overge
gaan tot de instelling van ondcrafdcclingsraden 
in de ondorafdcelingen Komëring-Ilir, Ogan- 
Iiir en Lëmatang-Ilir, voornamelijk bestaande uit 
volkshoofden, die onder leiding van het bestuur 
over liet gebruik van die kassen zullen beslissen.

Literatuur : W. Marsden: History of Sumatra, 
3de edition, London, 1811; W. L. de Sturler: 
Proeve eener beschrijving van het gebied van 
Palembang, Groningen, 1843; W. L. do Sturler: 
Bijdrage tot do kennis enz. van het Palem
bang,sch gebied, Groningen, 1855; J. C. Baud:

. 'Palembang in 1811 en 1812, in Bijdr. t. T. L. en 
Vlk. v. N. I., 1ste deel, 1853, blz. 7; Jhr. Mr. J.
K. J. de Jonge: De opkomst van het Nederl. 
gezag in Oost-Indië, 1595—1610, V. blz. 256; 
J. E. Teyman: Handleiding voor de katoen-

/

rijk, in Gids II 1892, blz 76; P. H. van der Kemp:
De geschiedenis van een Engclschen raid op 
Hollandseli grondgebied in Gids, I, 1S9S, blz. - 
253; P. H. van der Kemp: Palembang en Banka . 
in 1816—1820, in Bijdr. t. T. L. en Vlk. v. N. I. ' .
6e Volgreeks, 7e deel, 190.0 blz, 331; Dr. J.
Brandcs: Piagems van Palembang, in T.. Bat.
Gen. XLIII (1910) blz. 577; Mr. L. W. C. van 
den Berg: De Mohammedaanschc Vorsten inK^
N.I. in Bijdr. t. T. L. en Vlk. v. N. I., deel 53/
Reeks 6, IX, 1901, blz. 1; W. Hingman: Herin-. . ^ , 
neringen uit mijn militaire loopbaan, in MilitairtK^ '■ ) 
Spectator 1901 blz. 709,872 en 932, en 1902 blz./-^ "! * __ , ,
4 en 201; N. van Wingen: Een kijkje in' 
binnenlanden van Sumatra; Tebing-Tinggi in d(^..£-£&*-' ' _ 
residentie Palembang in „Eigen Haard 1902 blz.--." '--r 
250, 264; N. Maclood: De O. I. C. op Sumatra / 
in do 17e eeuw, in Ind. Gids 1903 blz. 1246 en )
1913, en 1904 blz. 799; Mr. J. E. Heeres: Verza- *'v’ 
meling van Politieke contracten en verdere 
Verdragen (Corpus Diplomaticum Necrlando- ./
Indicum), in Bijdr. t. T. L. en Vlk. v. N. I, 7e‘... . *
Volgreeks, 3e deel, 1907 blz. 347, en 3S0;
Mr. C. van Voïlenhoven: De inhcemschc recht-
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spraak in Indië (Voordracht in Indisch Genoot
schap op 27 October 190S, blz. 1—40); Rapport 
nopens den aanleg van S. S. in Zuid-Sumatra,
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;JDlr C. van Vollenlioven: Het adatrecht 
fifcndië. Leiden 1911, blz. 272; Over

(kampong llir) en 16 op den rechteroever der 
rivier (kampong Oeloo) liggen. Deze kampongs 
hebben verschillende namen, doch zij worden bij 
het bestuur bijna alle door cijfers onderscheiden. 
De grenzen der hoofdplaats, vastgestcld bij Ind. 
Stb. 1911 no. 605, liggen op den rechter Moesi- 
oever tusschen de mondingen der Ajër Krama- 
san en Ajêr Pladjoe, en op den linkeroever tus
schen de mondingen der Soengei Itam en Soengci 
Djëdjawi.

Het voornaamste gedeelte der stad is de Tan ah 
Kraton op den linkeroever dor Moesi, waar de in 
17S0 gebouwde Kraton der vroegere Sultans 
gelegen is; zij diende langen tijd als fort en tot 
verblijfplaats van het garnizoen, doch in do 
laatste jaren werden de muren geleidelijk afge
broken. In dit gedeelte der stad wonen de meeste 
Europeanen en aanzienlijke inboorlingen, en 
staan de kantoren der handelshuizen, de bu- 
reaux van den Resident en van de andere amb
tenaren. Nieuwe Europeesche wijken zijn ont
staan op de zoogenaamde Talang (aan den weg 
naar Talang Bëtoetoc) en op Talang Sömoet, 
Westelijk van de Kraton wijk. Een belangrijk 
gebouw is de steenen moskee, achter den Kraton 
gelegen, in 1740 opgericht, waarvan het boven
gedeelte, uit drie op elkander geplaatste daken 
bestaande, op deels marmeren, deels djatihouten 
kolommen rust; de vier zijvlakken dragen drie
hoekige faces, met koranspreuken beschilderd, ter
wijl de vloer met marmer geplaveid is. De mi
naret, een in 1753 gebouwde, achtkantige, 70 
voet hooge toren met drie verdiepingen, elk 
met een rondloopend balkon, staat afzonderlijk. 
Stroomafwaarts sluit zich bij de Kraton wijk de 
handelswijk (16 llir) aan, waarin tal van door 
Palembangers, Japanners, Chineezen en andere 
Vreemde Oosterlingen gehouden toko’s, en groote 
pasarloodsen, het middelpunt van den kleinhan
del. In Kampong 3 llir (Lëmahbong) bevinden 
zich Sultansgraven, in twee gebouwen, waarvan 
een in koepelvorm opgetrokken; zij worden door 
de gemeente Palembang onderhouden. Op den 
Boekit Lama bij Palam bang vindt men het zoo
genaamde graf van Dzoc’1 Karnain (Alexandcr 
de Groote) (zie aldaar).

De woningen der inlanders zijn dooreen pagger 
omringd en van hout of bamboe, op hooge palen 
gebouwd; dit laatste is noodzakelijk, omdat bij 
hoog tij het terrein grootendeels onderloopt, 
vooral in Januari en Februari, den tijd der talrijke 
Moesi-overstroomingco. Sommige huizen, vooral 
die, welke aan rijke Arabieren en Chineezen toe be
lmoren, zijn van kostbare houtsoorten : tëmbösoe 
en ijzerhout vervaardigd, en met pannen ge
dekt. Eigenaardig zijn de talloozo vlothuizen 
(rakit), uit planken en bamboe samengesteld, 
rustende op balken, met bamboe doorvlochten, 
soms met latwerk en met vergulde lijsten ver
sierd, en aan den oever of aan palen in het water 
vastgemeerd, terwijl zij door een planken over
loop met den oever verbonden zijn; soms liggen 
zij geheel vrij in den stroom en moeten met prau
wen worden genaderd. Dikwijls bestaat een rakit 
uit verscheidene aan elkaar verbonden vlotten, 
waarvan een voor woonhuis, een ander voor will

een soort van binnenplaats 
vormt, terwijl men soms vlottende badkamers 
vindt. Het verkeer, dat vooral langs de rivier 
plaats heeft — zoodat deze wel eens de hoofd- 
straat genoemd is, terwijl de kreekjes dan do

1911;
van
Katoen cultuur in Palembang: 1. A. J. Knaap in 
Kol. Tijdschrift 1912, blz. 13. 172; 2. Overzich
ten van het Dept. v Landbouw, N, en H. over 
1911, 1912 en 1913, C; D. J. G. van Settcn: 
Eenige gegevens over de katoen cultuur, 1911; 
D. J. G. van Setten: Het kat oen vraa gstuk in 
Ned-Indië en in het bijzonder in betrekking tot 
de residentie Palem

:'

tyuig, in Kol. Tijdschr. Ie 
$Xh. H. van Kol: Driemaal 

dwars door Sumatra^ W. L. en J. Brusse’s Uit- 
,-gevermü 1914 blz 181; De Pepercultuur in de 

Buiten bé zittingen, Landsdrukkerij, Batavia,
1913; E. Perelaer: De adatrechtspraak in de 
residentie Palembang, in Kol. Tijdschrift 1914 
blz 451; J. C. F. van Sandick: De Spoorwegen 
in Zuid-Sumatra, in de Ingenieur van 7 Februari 
1914 n° 6 blz. 103; De militaire actie in Palem
bang en Djambi, in Ind. Milit. Tijdschr., Novem
ber 1916 n° 11; Verslag der S. S. en tramwegen 
in N. I. over 1916 deel I: aanleg S. S. in Z. Su- 
matra blz. 46; J. C. F. van Sandick: Het Ver
keerswezen in Zuid-Sumatra, Dc Spoorweg- 
politiek. November 1917, (Praeadvies voor de 
Eerste Zuid-Sumatra Con f eren tic );X Adatrecht 
bundels: over inl. rechtspraak V en XI, over 
grondrechten: VI en XII, over margakassen 
VI en' XI, over samenvoeging marga’s VI, 
over hoofdenverkiezingen VII, over pepercul
tuur X,oyct godsdienst, ambtenaren en beamb
ten XII; De Handels beweging der B. B. 
1914' 1915 en 1916, in Aflevering 14 der Mcdc- 
deelingen van het Bureau voor de bestuurszaken 
der B. B.; Houtexploitatie in Palembang, in 

1 Tectona October 1917 blz. 596; H. Philippi: 
De beteekenis en de toekomst van den mijn
bouw in Zuid-Sumatra in 1917 (Uitgegeven door 
de Zuid-Sumatra-Landbouw- en Nijverheids 
vereeniging. Congres onderwerp I); Edu. Jacob- 
son: Rimboeleven in Sumatra in Tropische 
Natuur, 1917 blz. 1, 69, 93, 108, 125, 136 en 171 
en 1918 blz. 17, 41 en 49.

PALEMBANG. Hoofdplaats der gelijknamige 
residentie, op 104° 45' 25" 35 O.L. v. Gr. en 2° 
59' 27".6 Z.B, gelegen, op de beide oevers der 
Moesi, die hier 300 Meters breed en 18 a 20 Meters 
diep is, met een bevolking op ultimo 1915 van 
ruim 65.000 zielen (w.o. + 800 Europeanen, 
7000 Chineezen, 2200 Arabieren en -f- 200 Klin- 
galeezen).

Vroeger werd de plaats Lcbar Daoen genoemd. 
De naarn Palembang wordt volgens sommigen 
afgeleid van het Jav. woord „limbang”, dat erts 
of mctaalzuiveren beduidt (vroeger werd er stof
goud en tinerts gezuiverd), volgens anderen van 
het woord „lemba” dat aangespoeldc grond be- 
teekent.

Jaarg. 1912 blz. 1103
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De stad beslaat een oppervlakte van 137 
K.M.2; zij is ruim 2£ uur lang, doch landwaarts 
in geen kwartier breed, en is aangelegd op een 
groep van eilandjes, gevormd door een menigte 
kreekjes, vooral op den linker Moesioever. Of
schoon op 83 K.M. van zee gelegen, is hare hoogte 
boven den zeespiegel niet meer dan 2 Meters. Zij 
is verdeeld in twee districten, te weten Palem
bang- Oeloe (op den rechter Moesioever) en 
Palembang-Ilir (opden linker Moesioever; onder- 
districten: Palembang-Ilir West en Palembang- 
Hir Oost), die weder onderverdecld zijn in kam
pongs of wijken, van welke 30 op den linkeroever

kei dient, en dc derde
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zijstraten en stegen vormen — is vooral levendig 
bij de rakits.

Als voorname handelsplaats blonk Palembang 
reeds uit tijdens het Sultansbestuur, omdat ook 
toen reeds de handel der residentie zich vooral 
op do hoofd plaats concentreerde en zij van ouds 
reeds veel handel dreef met Malaka, Siam cn 
Ohina, met Java, de Oostkust van Sumatra, 
Ban ka en Lingga, en men verwacht dat zij in de 
toekomst de belangrijkste haven van Zuid-Su
matra, misschien van liet gehecle eiland, zal wor
den, daar zij nu reeds Bëlawan naar de kroon 
steekt. Door hare gunstige ligging is zij de groot
ste stad op Sumatra en een der blociendste han- 
dclsmiddelpunten van de Buitenbezittingen ge
worden. Gunstig is deze ligging in de eerste plaats 
omdat de Moesi juist tot hier nog voldoende diep
te heeft behouden om door grootc schepen te 
worden bevaren. Bovendien ligt do stad aan do 
samenvloeiing der groote rivieren Komëring, 
Ogan en Moesi, die met de hoogcrop in de Moes 
vallende Lëmatang tot de best bevaarbare ri
vieren van Sumatra behooren en over een groote 
lengte gelegenheid bieden tot een op- en af voe
rende prauwvaart. Verder gaat elk dezer rivieren 
door een gebied, dat zich door geschiktheid voor 
land- en (of) mijnbouw onderscheidt. Het stroom
gebied der Moesi, dat een oppervlakte van ^ 
60.000 K.M.2 beslaat, kan geheel als achterland 
van de hoofd plaats Palembang worden be- 
schouw'd. De vele wegen, die hier uitkomen o.a. 
de bekende Lorokweg(zie LOROK), do verbinding 
met Benkoelen en de Lampongschc districten, 
bevorderen in hooge mate den aanvoer van pro
ducten, terwijl vooral de aanleg van het Zuid- 
Sumatra spoorwegnet niet weinig bijdraagt tot 
de ontwikkeling van den handel en de stad bij 
uitstek geschikt zal maken om hier alle produc
ten samen te brengen en van hieruit de benoodigd- 
heden te distribueeren voor de binncnlandsche 
bevolking en de Europeesehe ondernemingen. 
Echter leveren de zandbank voor de monding 
der Moesi en meerdere ondiepe gedeelten in de 
vaargeul in de Moesi grootc bezwaren voor de 
vaart van groolere schepen, en wijl de resultaten 
van gedane waarnemingen aan de diverse rivier
armen geen succes doen verwachten van groote 
baggerwerken in die modderbanken, zijn onder
zoekingen ingesteld aan de monding der Banjoe- 
asinrivier bij Tandjoeng Api-Api, op 55 K.M. 
afstand van de hoofdplaats Palembang (waar 
een uil gestrekt bassin wordt aan getroffen van 
18 K.M. lang en 4 a 9 K.M. breed) naar de ge
schiktheid van den ondergrond der oeverterrei- 
nen aldaar; ingeval bevredigende resultaten wor
den verkregen, bestaat er kans op het doortrek
ken in de naaste toekomst van den spoorweg van 
de hoofdplaats Palembang naar die streek, waar
door deze plaats spoedig rang zal nemen onder 
de Oceaan havens van Sumatra.

Ter hoofd plaats Palembang vindt men eenige 
Europeesehe handelslichamen gevestigd, en 
agentschappen van de Ncdo rlandscho Handel
maatschappij en de Javasche Bank; voorts vele 
Chineesche, Arabische, Klingalcesche en in- 
landsche handelaren, die groothandel drijven.

D>! inlandsche bevolking der hoofdplaats 
dankt, haar afkomst grootendecls aan een invasie 
van Javanen in de J5e eeuw, die zich met de 
schaarsche inlandsche bevolking vermengden; 
van daar dat de taal zoovele Javaansclie woorden

bevat. Do adel bestaat uit do afstammelingen 
van de vroeger regcerendc vorsten (van Javaan- 
sche afkomst en vermengd met Arabisch en in- 
landsch bloed) die de titels voeren van Pangcran, 
Radèn, Masagoes, Kiaimas, en Tjilie; hun aan- 
zien is in den loop des tijds geleidelijk totaal 
dwenen;de meesten zijn onbemiddeld, sommigen 
drijven handel of oefenen een ambacht uit; velen 
zijn als inlandsch ambtenaar in Gouvernements
dienst, en een steeds kleiner wordend aantal 
leeft van een geringen onderstand, door het Gou
vernement uitgekccrd. De Palembanger is groot 
van gestalte cn forsch gebouwd, van een zser 
vrijmoedig,
karakter, geboren redenaar en pleiter, behept 
met een grooten afkeer voor dienstbaarheid, 
twistziek, driftig en lichtgeraakt, terwijl leugen 
en bedrog cn luiheid hem niet vreemd zijn; doch 
velen zijn bezield met zeer veel handclsgcest, 
zijn energiek en wellevend. De bevolking is zeer 
godsdienstig, tot fanatisme neigend.

Het sèpak raga, vliegerwedstrijden, dobbelen, 
schermen (mëntja*) en hanenkloppen zijn de 
meest geliefde vermaken en de roei wed strijden op 
Kouingin’s verjaardag vormen steeds een ge
waardeerd nummer van het feestprogramma.

Van opium en alcohol maakt de inlandsche be
volking geen gebruik.

De hoofd vestiging der Arabieren, die deels 
verspreid tusschen de inlanders wonen, bevindt 
zich op den rechteroever der Moesi; deze Ara
bische kolonie dateert uit de laatste jaren der 
18c eeuw, hoewel Arabische zeevaarders en koop
lieden, die in de Middeleeuwen via Atjèh naar 
Palembang kwamen, er toen reeds den Islam 
brachten. Na Socrabaia. is hier de grootste Ara
bische wijk van geheel Nederlandseh-Indië, en 
nergens treft men een zoo groot aantal Arabische 
kapitalisten; zij zijn groothandelaar en industri
eel; de Arabische huizen te Palembang zien er 
netter uit dan elders, zij zijn grooter en beter 
gemeubeld clan die van de inlanders.

De Chineesche wijken zijn gelegen op beide 
rivieroevers; volgens aloud gebruik mochten de 
Chineczen niet op den wal wonen; eerst in later 
tijd werd hun vergund op den rechteroever, be
nedenstrooms van den tegenoverliggenden kra
ton, een kamp te bouwen; daar vindt men thans 
groote, hecht gebouwde stcenen Chineesche hui
zen, waarvan vele rijk gemeubeld, en tevens een 
steenen Chinccschen tempel; doch ook nu wonen 
nog velen op vlotten.

Op den linker Mocsioever, ter plaatse waar do 
kampong IV Ilir stond, is een nieuw haven- en 
douane établissement verrezen aan welks steiger 
een drietal stoomschepen ligplaats kan vindon; 
sinds 1914 wordt te Palembang ook havengeld 
geheven. In het laatst van 1916 is door de staats- 
spoorwegexploitatic een veerdienst ingcsteld op 
de Moesirivier tusschen de Ilirzijdo cn de Oeloc- 
zijde, voor de aansluiting op de van Kërtapati 
(Oe loc zijde) vertrekkende en aldaar aankomende 
treinen.

Over zee heeft de hoofdplaats Palembang ver
binding met Batavia en Muntok door stoomers 
van de Koninklijko Pakct vaart maatschappij zes 
maal in do 4 weken, met Djambi eenmaal in de 
14 dagen, en met Singapore door een stoomor van 
de K. P. M. (eenmaal ’s weeks) cn een stoomer 
eener Chineesche reederij (eenmaal ’s weeks), 
terwijl op ongeregelde tijden een vrachtboot van

ver-
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PALEMBANGSCH IJZERHOUT. Zio AFZE- 
LIA PALEMBANIOA.

PALEMBANGSCHE BENEDENLANDEN. Af-
dceling der residentie Palembang, onder een 
assistent resident te Sëkajoe, met een opper- 
vlakto van 53175 K.M.2 en een bevolking van 
+ 376.000 zielen, waaronder 940 Europeanen 
en 4: 9900 Vreemde Oosterlingen (1915). De 
afdeoling is samengesteld uit de ondcrafdcelin- 
gen: Ogan-ilir, Banjoeasin en Koe boestreken, 
Moesi-ilir en Ra was (zie bij die namen); zij 
grenst ten N. aan Djambi, ten O. aan straat Ban
ka en do Javazec. Zie verder PALEMBANG.

PALEMBANGSCHE BOVENLANDEN. Afdee- 
ling der residentie Palembang, onder een assis- 
tent-resident te Lahat (zie aldaar), met een op
pervlakte van 18543 K.M.2 en een bevolking van 
ruim 220.000 zielen,waaronder + 300 Europeanen 
en een 1000-tal Vreemde Oosterlingen (1915). De 
afdeeling is samengesteld uit de ondcrafdeelingen : 
Pasoomahlanden, Tëbing Tinggi, Lëmatang-ilir, 
Lëmatang-ocloc en Moesi-ocloe (zie bij die na
men). Zie verder PALEMBANG.

PALEMBHANG (KADJOE) (mad.). Zie ODI- 
NA WODIER.

PALIK. Een 2500 M. liooge berg van den W.- 
lijken keten van het Barisangebergte in de resi
dentie Benkoclen. Met den ten O. liggenden Sër- 
dang is hij verbonden door een rug, die de water
scheiding vormt tusschen den bovenloop van de 
Moesi en die van de Këtahoen.

PALIMA. Plaats in het landschap Boné aan de 
delta der Tjènranarivier. Zie CELEBES e. de 
ZUIDARM, Dl. I, blz. 465.

PALIMANAN. District van de contróle-afdoc- 
ling Ploombon, regentschap, afdeeling en resi
dentie Cheribon; met eene oppervlakte van 
188K. M2.Het district tolt drie onder-d istrieten met 
46 desa’s met 687.000 inwoners, w. o. 50 Euro
peanen, bijna 1500 Chincezen en 20 Arabieren 
(eind 1905).

Nabij de gelijknamige districtshoofdplaats be
vindt zich een fortje, waarvan het garnizoen 
in hot begin dezer eeuw opgehoven is. In dit 
district ligt het spitstoppige Kromong-gobergto 
(tot 586 M.); aan zijn voet heeft men zwavel
houdende warme bronnen, die zóó geneeskrach
tig zijn, dat vele Inlanders en Chineezen er ge
nezing zoeken voor allerlei kwalen, o. a. voor 
beenwonden. Drie kilometer van do hoofdplaats 
ligt do suikerfabriek Gëmpol. •

'PALING. Zio AAL. -■■ ■
PALMA(S) of Miangas, naam van een tusschen 

Mindanao en onze Talaut-cilanden gelegen ei
landje, waarover een grensgeschil bestaat tus
schen Nederland en Amerika. Z'ie deel I, bl. 826, 
en op MIANGAS.

PALMEN. Een grooto familie van eonzaad- 
lobbigo planton, waarvan in Ned.-Indië ruim 20 
geslachten mot een groot aantal soorten in het 
wild voorkomen en bovendien vele gekweekt 
worden. Hot zijn houtachtigo gewassen met 
meest onvertakton stam on grooto, geveerde of 
waaiervormigo, zeldon niet- of weinig- ingesne
den bladeren, die aan den top van den stam bij 
elkaar zitten. Bloemen in enkelvoudige of 
takte bloeiwijzon, door een of meer schcodcn 
omsloten. De bloemen zelf zijn één- of twee
slachtig on klein; zo vallen alleen door de groote 
massa in het oog. De vruchten zijn bes- of steen
vruchtachtig. Palmen komen alleen in do lagere

de Rotterdamsche Lloyd lading brengt on tank- 
booten de benzine enz. van de Bataafsclie Petro
leum maatschappij afhalen; voorts vervoeren op 
Europcesche en op inlandsche wijze getuigde 
zeilschepen (ook enkele stoomschecpjes) mede 
lading van en naar Palembang. Het aantal stoom- 
en zeilschepen, dat Palembang bezocht, bedroeg 
over 1908 t/m 1917 gemiddeld 103S ’s jaars, met 
een tonnenmaat van ruim 1 millioen M8.; daar 
tehuis behooren 32 zeeschepen met een in houd 
van ^ 3000 M3; bovendien vond men er ultimo 
1910 ruim 3000 prauwen.

Als haven voor den algemeenen in- en uitvocr 
is Palembang aangewezen bij Ind. Stb. 1SS2 no. 
240 (met de hulpkantoren Soengsang en Pladjoc 
bij Ind. Stb. 1908 no. 266), en voorden algemee
nen handel werd het open gesteld bij Ind. Stb. 
1913 no. 428.

De inlandsche nijverheid is in vergelijking met 
den bloeicndcn handel van weinig beteekenis; 
zij beperkt zich tot de fabricatie van aardewerk, 
dakpannen en de bekende meubelen. Inlanders 
vervaardigen doosjes in den vorm van allerlei 
vruchten en fraaie houten schenkbladen en siga- 
rendoozen, die door Chineezen geverfd of ver
lakt en verkocht worden. Eenige houtzagerijen 
en scheepstimmerwerven worden door inlanders, 
Arabieren en Chincezen gedreven; vooral in het 
vervaardigen van riviervaartuigen toonen de Pa- 
lembangers groote bedrevenheid. Mooie zijden of 
halfzijden kleedjes, dikwijls met goud- of zilver
draad doorweven, worden evenals het zeer ge
zocht kantwerk, door vrouwen en meisjes in 
huisindustrie vervaardigd.

Een groot deel der bevolking vindt zijn be
staan in de vischvangst.

De Europcesche nijverheid heeft zich ter 
hoofdplaats tot een vrij belangrijke hoogte ont
wikkeld. De Industrieele Maatschappij Palem
bang exploiteert een werkplaats voor herstelling 
van machinerieën, een scheepshelling (waar ook 
hekwielers in elkaar worden gezet), een scheeps
timmerwerf, een ijzergieterij, een ijs- en limonade- 
fabriek benevens een drukkerij; te Pladjoc en 
Bagoes Koening (beide onder de hoofdplaats 
ressorteerende op den rechterrivieroever) zijn 
groote raffinaderijen van de Bataafsclie Petro- 
leummaatschappij in werking, en in de laatste 
jaren werden twee groote Europcesche houtzage
rijen opgericht.

Sinds April 1906 bezit Palembang een gemeen
teraad, waarvoor in 1913/14 een eigen gemeen
tehuis, dicht bij den Kraton, werd gebouwd.

Literatuur: Van Sevcnhoven: Beschrijving 
van de hoofd plaats Palembang, in Verhandelin
gen v. li. Bat. Gen. 9e deel. 1823; W. L. de Stur- 
ler: Proeve eener beschrijving v. h. gebied v. 
Palembang, Groningen 1843; Schetsen van Pa
lembang in T. v. Ned. Indië, 1846 no. 3^F. J. B. 
Storm van ’s Gra.vesandc: De stad Palembang in 

-T. Bat. Gen, deel V (1856); F. S. A. de Clerq; 
De hoofdplaats Palembang in T. Kon. Aardr. 
Gen. 1877. II; J. A. van Rijn van Alkemade: De 
Hoofd plaats Palembang in T. Kon. Aardr. Gen. 
VII, le serie 1883; Mr L. W. C. van den Berg: Le 
Hadramout et les Colonies arabes dans 1’archipel 
Indien, 1886; E. Lau in Vragen van den Dag I, 
1886; Rapport nopens den aanleg van Staats
spoorwegen in Zuid-Sumatra 1911; De W.: 
Palembang, in Nederl. Zeewezen 16 en 23 Fe
bruari 1918 no. 4 en 5

:
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dcclcn van den Archipel voor; planten van het 
hooggebergte zijn het niet. Bovendion zijn ze 
betrokkelijk niet algemeen in het wild. Afge- 
zien van liet geslacht Galamus, do Rotan, een 
klimmende palm, treft men zo in het wild niet 
veel aan, althans veel minder algomcon dan 
in Zuid-Amerika. Een uitzondering maakt naast 
de Rotan het geslacht Metroxylon, do Sago
palm, waarvan vooral in de moerassige deelcn 
van het Oosten van den Archipel .plaatselijk 
groote complexen voorkomen; verder Nipa 
aan do kust en Borassm op enkele plaatsen aan 
de Javaansche Zuidkust (Bosoeki). De meeste 
palmen vindt men aangeplant in de nabijheid 
van de inlandsche dorpen of in groote com
plexen (Cocos). Hun nuttig gebruik wordt bij de 
afzonderlijke soorten vermeld. Samenvattende 
moderne beschrijvingen van de palmen van 
Ned-Indiö bestaan niet; die van Britsoh-Indië 
zijn echter in de laatste jaren door O. Beccari 
in Annals of the Royal Botanie. Gardens Cal- 
cutta behandeld en afgebeeld.

PALMIET, PALMKOOL. Zie KALAPA, Deel 
II, blz. 255.

PALMWIJN. Dit is de naam voor het als 
drank benutte suikerhoudende — en na gisting 
6piritueuze — sap, dat bij insnijding vloeit uit 
de onrijpe bloemkolven van eenigo palmsoorten, 
in Indië bepaaldelijk Arenga saccharifera, Cocos 
nucifera, Borassus flabelliformis en Nipa fructi, 
cans. Bij de in deze Encyclopaedie voorkomende 
beschrijvingen dezer voorname palmen, is ook 
van hun sap melding gemaakt, resp. bij Aren 
(Dl. I, bl. 59), Kalapa (Dl. II, bl. 255), Lont ar 
(Dl. II, bl. 020) en Nipah (Dl. III, bl. 36). Ook 
andere palmen geven dergelijk zoet sap, als 
Atlalea, Caryota, Corypha, Elacis, Mauritia, 
Phoenix, JRaphia; bij sommige dezer wordt echter 
de palmwijn niet door aftappen der bloemkolf, 
doch door insnijden of doorhakken van den stam 
verkregen. Als in den stam van den palm eeno 
groote hoeveelheid zetmeel is afgezot, wordt dit, 
oplosbaar gemaakt en in suiker veranderd, naar 
dat gedeelte dor plant gevoerd, waar hot voor 
de ontwikkeling van nieuwe deelen noodig is, 
hoofdzakelijk dus in de periode van bloei en 
vruchtzctting, gelijk men ook bij den sagoepalm 
kan waarnemen.

De eigenschappen der verscho „palmwijnen” 
zijn nagenoeg gelijk; het zijn verdunde suiker
oplossingen, die bovendien wat gom, eiwit en 
zouten bevatten; zij doen zich voor als helder 
kleurloozo of zwak geelgotinto vochten, aange
naam slijmig zoet smakend en flauw van gour. 
Nauwkeurige chemische analyses zijn in Britsch- 
Indiö mot het sap van don wilden dadelpalm 
door Harold E. Annctt (Memoirs of tlio Depart
ment of Agriculturo in India (vol II no. G page 
280) en door H. D. Gibbs op do Philippijnen met 
dat van don nipah- on buripalm verricht (Thoalco
hol industry of the Philippino Islands). Zij toon
den aan, dat hot vcrsch uit de wond stroomendo 
sap 15—17 % suiker bevat en verder een weinig 
zouten, maar dat het spoedig in gisting overgaat 
on dan veel glucose bevat, die door inversie van 
do suiker is gevormd. Op Java is de palmwijn 
van den arèn-boom verreweg hot belangrijkst, 
veel meer echter ter bereiding dor arón-suikcr 
(zio aldaar), dan wel om vcrsch of gegist gedron
ken te worden. De winning van hot arèn-sap in 
W.-Java is o. a. beschreven door II. Do Bie

(Tijdschr. Binncnl. Best. VI) en later door A. G. 
Vorderman (Gon. Tijdschr. Ncd.-Ind. XNXIII), 
die ook het beloop der gisting nader onderzocht 
heeft.

Hoowcl do arèn ook in do vlakte veel voor
komt, produceert hij het meest sap (cn suiker) 
in hoogorc stroken. In de vlakte kan op onge
veer 12-jarigen leeftijd (soms reeds 8—9 jaar) 
met de aftapping van het palmsap uit do bloem
stelen worden aangevangen, in bergstreken ge
woonlijk eerst op 15 jarigen leeftijd- De periode 
van sapwinning duurt meestal 3 jaar. Als ge
middelde kan worden aangenomen, dat van een 
boom in het le jaar driemaal kan worden getapt, 
in het 2e jaar tweemaal en in het 3e jaar slechts 
ééns. Men kan rekenen, dat elke aftapping ruim’ 
een maand duurt cn dagelijks 2 bamboekokers 
sap worden verkregen, bevattende eene hoeveel
heid arèn-suiker ter waarde van ƒ0,10—0.30. 
De berekeningen der bruto-opbrengst van een 
boom zijn voor verschillende gedeelten van 
Java ƒ27, 37, SI; bij geregelde cultuur, op 
16' X IS7 plantwijdtc, zou op 250 boomen per 
bouw te rekenen zijn. (Ind Gids, Juni 1900).

De inlanders drinken het versche sap, uit arèn, 
klapper en lontar, zéér gaarne; het heet op Java 
toeak manie, lahang, lëgèn, nira. Aan Europe
anen wordt het nuttigen ervan des morgens als 
gezondheidskuur al van ouds door de Indische 
medici voorgeschrevon bij verstopping en spruw. 
Wanneer dit sap korten tijd staat, gaat het in 
gisting over; uit de suikor vormt zich alkohol en 
koolzuur, ook begint spoedig azijnzuur opte- 
treden. In dozen staat is het palmsap een in zeer 
levendige beweging zijnd sterk troebel en 
schuimend vocht van zuren reuk, dat in Indië 
do broodbakkersgist pleegt te vervangen; mengt 
men er meel onder, dan wordt dit bijna on mid
dellijk geheel „vergist”. Laat men de gisting 
doorgaan, dan maakt de alkohol voor azijnzuur 
plaats. Op die wijze verkrijgt men dan ook de 
inlandsche azijn (tjoeka djawa), die gemeenlijk 
troebel en onzuiver is en slechts 3—4 % azijn
zuur houdt. Distilleert men de gegiste toeak, 
terwijl deze nog alkoholhoudend is, dan verkrijgt 
men eeno soort arak — niet echter de

4

gewone
arak, die op Java uit melasse, in Ohina uit 
rijst, gestookt wordt. Het heet, dat op Ceylon 
uit 100 deelen palmwijn („toddy”) 25 deelen arak 
worden verkregen, doch meer wordt daar ook 
het palmsap zoo gedronken of tot bruine suiker 
(„jaggery”) ingedampt. Meest dient daartoe in 
Zuid-Indië de toddy van cocos- en palmyrapalm 
(lontar), in Bengalen die van den wilden dadel 
(Plioenix sylvestris) en do kitoel of zg. sagoe 
(Caryota urens), in Malaka die van kabong (arèn), 
op do Philippijnen van nipah pn van den buri
palm (Corypha elata).

Wil men van hot palmsap een drank bereiden, 
die niet als „suikerwator” maar ietwat als „wijn” 
kan wordon bestempeld, dan moet dus do suiker 
door gisting omgozet worden in alkohol, doch 
zóó, dat er geen of woinig azijnzuurvorming bij 
plaats heeft. De inlander heeft daarvoor een 
praktisch middel gevonden in do toevoeging 
van sommige bittore basten en wortels, die de 
azijngisting on hot verder bederf belemmeren; 
op Java (bopaaldelijk te Batavia) dient hiervoor 
de bast eenor Carapa (babakan néri), in de 
Molukkon o. a. do wortol eener Qarcinia (obat 
sagoeweer). Aldus wordt dan de toeak m a -

18in
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Celcbcs van de residentie Monado. Zij telde in 
1915 + 47000 zielen, waaronder + 30 Europoa- 

4. 70 Chincozon en omvat de zelfbestu- 
rendo landschappen Paloe, Sigi-Biroemaroe, Dole, 
Koelawi.^?a./Vv»' •'* v ^

PALOE. Plaats, gelegen aan do Paloe baai in 
het zelfbesturend landschap Paloe, afdceling 
Midden Celebes, residentie Menado met in 
1915: + 3400 zielen. Als havenplaats komt 
Paloe niet in aanmerking; de schepen moe
ten te ver van do kust ankeren en door de 
land- en zeewinden, die steeds in dezelfde 
richting Z.Z.O. en N.N.W. waaien, wordt een 
sterke golfslag veroorzaakt, die het lossen en 
laden bemoeilijkt. Deze winden geven echter aan 
de prauwvaart, welke door middel van de zooge
naamde beroa plaats heeft, gelegenheid de ver
schillende producten van het dal en de bergstre
ken af te voeren naar Donggala. Paloe was in 
1914 het droogste plaatsje van geheel N.I; er viel 
toen volgens vandaar ontvangen opgave, slechts 
202 m.M. regen. Toch worden in dc Paloe-vlakto 
± 4000 bouw sawah beplant, die bevloeid 
worden door de steeds waterhoudende rivier 
Paloe en haar zijrivier Woenoe. Behalve do 
sterke land- en zeewinden komen hier in Juli- 
September harde windvlagen uit het N.O. voor 
(de baroeboe), die keel- en oogontsteking be
nevens koortsen veroorzaken. Bij Paloe ligt over 
de 600 M. breede Paloe-rivier een staaldraad 
hangbrug (vroeger gierpont). Karrewegen ver
binden de plaats met Donggala en Koelawi.

PALOE (PALOS) BAAI. Zeer diepe, ongeveer 
N.-Z. loopende, 30 K.M. lange en 7 K.M. breede 
baai op do Westkust van Celebes. Achter in do 
baai is de kust laag en gaat over een uitgestrekte, 
geleidelijk oploopende, met rijstvelden bedekte 
vlakte, door welke de Paloerivier loopt; de West
en Oostkanten zijn hoog en rijzen met een smal 
kustrif steil uit zee op tot een bergrug van 2000 
M. Aan de oevers liggen verscheidene kampongs, 
van welke de voornaamste Donggala is (aan een 
vlak gedeelte van Tandjoeng Ka rang, den N.W. 
hoek der baai) met een vrij goede reedc. Zio 
Zeemansgids dcél IV.

PALOE’SCH. Zie TORADJA’SCHE TALEN.
PALOPO. Naam der onderafdeeling en hoofd - 

plaats van de afdeeling Locwoe, gouvnt. Celebes 
en Onderhoorigheden. De plaats is voor een 
kwart eeuw door Van Braam Morris, in 1895 on 
1902 door de Sarasins en in 1909 door Abendanon 
bezocht en beschreven als eenc belangrijke han- 
delsplaals. Voor de gemeenschap met de schopen 
is een dam van 500 M. in zee uitgebouwd. Do 
plaats door de Sarasins „Venedig in Kot” ge
noemd, ziet er thans na onze vestiging netter uit, 
het riviertje, waaraan het ligt is gekanaliseerd, 
goede wegen voeren naar het binnenland en do 
oude wal eromheen is verwijderd.

Literatuur: Tijdschr. Bat. Gen. XXII (1889) 
p. 499; Sarasins, Reisen in Celebes I, 195; 
Abendanon, Midden Celebes I. 6G.

PALOWE of ROESA RADJA. Vrij diejit 
bevolkt eiland ten N. van Flores (zie aldaar)/! 

PALOWE. Zie VAARTUIGEN.
PALUDANUS (BERNARDUS), of eigenlijk 

Bornardt ton Broecke. Geboren te Steen wijk 
28 Oct. 1550, overl. te Enkhuizen 3 April 1033. 
Medicus en natuurkenner, tevens verzamelaar 

naturalia, die, blijkbaar zeer bemiddeld, 
groote reizen maakte in de landen om do Mid-

nis tot t o e a k kras, een meer op sterk 
bier dan op wijn gelijkende bedwelmende drank, 
welke 5—10 % alkohol bevat, en die men soms 
nog sterker pleegt te maken door het vocht te 
laten trekken met de bladeren van tabak en 
zelfs van katjoeboeng (Dl. II. bl. 285).

Een groote rol speelt de „palmwijn” in do 
Molukken, daar meest onder den Portugeoschen 

sagoeweer. Rumphius beschrijft in het 
Amboinsch Kruidboek zeer uitvoerig twee wijn- 
dragende palmboomen, de „jagerboom” of lontar 
en de „sagueersboom” of goemoetoe, terwijl hij 
ook de toeak-winning uit den klapperboom be
handelt. Zijne beschrijving (Dl. I, bl. o en 60), 

,hoe de Balineezen e. a. te werk gaan bij hot 
„teifferen” of aftappen der boomen, en hoe zij 
den gistenden drank op verschillende wijze 
kruiden („obatten”), is zóó volledig, dat er nog 
beden weinig aan t-oetevoegen is.Hij merkt van den 
bereiden sagueerdrank op: „in 
hij wat springen gelijk Rijnsche wijn, maar hij 
moot niet schuimen. De Europeesche nieuwe
lingen kunnen eerst geen smaak in dezen drank 
krijgen, ja houden den neus toe als zij dien aan 
den mond zetten, opdat zij den sterken en bitte
ren reuk niet zouden gewaar worden, maar het 
is te verwonderen, dat deze afkeerigheid zoo 
licht overgaat, ja er zijn personen, en daaronder 
ook van hooge qualiteit-, die hem liever drinken 
dan Spaanschen wijn, ook maakt hij vaardig en 
aardig dronken”. Ook Ds. Valentijn vertelt ons 
gemoedelijk, dat de Hollanders, die den bitteren 
sagueer ordentelijk gebruiken, goeden eetlust 
houden, doch dat zij, die zich er aan te buiten 
gaan, hunne gezondheid verliezen en er uitzien 
of zij de waterzucht hebben.

PALMYRA. Zio BORASSUS.
PALOE. Zelfbesturend landschap, ressortee- 

rende onder de residentie Menado. Het behoort 
tot de Kajélische landschappen en ligt om het Z. 
gedeelte der Paloe baai. De grenzen zijn ten N., 
behalve die baai, ~de landschappen Banawa en 
Tawaëli, ten O. Parigi, ten Z. Béromaroe en 
Dolo en ten W. Mamoedjoe. De zelfbestuurder 
voert den titel Magaoe en is gevestigd in de 
kampong Paloe (zie aldaar), den zetel van den 
Europeeschen best urenden ambtenaar. Nergens 
anders in de Kajélische landschappen heeft het 
bestuur zooveel moeite gehad om het gezag van 
den Magaoe overal te doen eerbiedigen, vnl. in het 
Tatanga kampong-complex en de onder den naam 
Pekawa bekend staande, dun bevolkte en moei
lijk toegankelijke streken van het Westergebergte. 
De bevolking is 16100 zielen sterk en vindt vnl. 
in den rijstbouw en de klappercultuur in de 
vruchtbare vlakte aan weerszijden van de Paloe 
rivier haar bestaan. Door de Paloevlakte wordt 
een waterleiding van ^ 25 K.M. lengte gegraven 
voor sawahbevloeiing; zij ontvangt haar water 
uit de Goembasa, nabij Pakoili; ^ 3000 bouws 
kunnen daaruit bevloeid worden.
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De verhouding van het zelfbestuur tot het 
Gouv. is geregeld op den voet der korte verkla
ring. Zie KAILI.

Literatuur : Zie het contract dd. 10 Febr. 1889, 
Bijlagen van de handelingen der Staten-Generaal 

-1889—90; Reize rondom het eiland Celebes van 
C. Van der Hart, Uitgave v. h. Kon. List. v. d. 
T. L. en V.kunde v. N.-I. 1853; Med. Ene. Bur. 

‘A ! II bl. 85—205; Tyds. B.G. deel LIV, afl. 1—2.
^ ‘ PALOE. Onderafd'ée'ling'dër afdeeling Midden-
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704—700). Wat P. zolf echter aan talloozo brie
ven tijden?! zijn lange loven van anderen had 
ontvangen, is „na sijn doodt ten grooten deele 
door onachtsaomhcit en onkunde van eenigo 
sijncr magoït” verscheurd, zooals G. Brandt 
zogt in zijn Historie van Enkhuizen (1666,11, 
p. 28), die ook zijn portret en grafschrift geeft.

G. P. R.

dellandsche zoo on in 1580 to Padua promo
veerde tot Doctor; krygt van koïzör Ru dolf II 
(zelf alchimist en astroloog) den titel Comes 
Palatinus. Vestigt zich, na zijn torugkcor uit 
Zuid-Europa, als medicus eerst te Zwolle, dan 
to Enkhuizen; waar hij een kostbaar kabinet 

zeldzaamheden aanlogt, en in 1591 eenvan
beroep naar Leiden als botanicus van do hand 
wijst. Is in 1592—94 degeen, die, na LINSCHO- 
TEN’s terugkeer in zijn vaderstad Enkhuizen 
(3 Sept. ’92), een zeer wezenlijk aandeel heeft 
in het voor den druk gereedmaken van diens 
Itinerario,. dat, met octrooi van de Staten- 
Generaal dd. 8 Oct. 1594, in voorjaar 1595 
feitelijk gereed is, maar pas in begin 1596 in 
den boekhandel komt te Amsterdam. Tal van

PAL WA. Zio VAARTUIGEN. 
PAMAJANGAN. Zie VAARTUIGEN. 
PAMALI. Zie PËMALI. 
PAMANGKAT. Zie PËMANGKAT.
PAMANOEKAN. District van het particuliere 

land Pamanoekan- en Tjiasëmlanden, residentio 
Batavia, met cone oppervlakte van + 348 KM3 
Het district telt 42 desa’s.

De bovengenoemde Pamanoekan- en 
Tjiasëmlanden, gelegen in de afdeeling 
Krawang, verkocht tijdens het Engclscho tus- 
schenbestuur, vormen het grootste der particu
liere landerijen op Java; zij zijn 330.000 bouws 
groot en telden op 1 Jan. 1913 eene bevolking 
van 218.000 zielen. Hunne oppervlakte bedraagt 
dus ongeveer een vierde van die van alle particu
liere landerijen van Java, hunne bevolking onge
veer een tiende. Hunne verpondingswaarde is 
gesteld op ƒ 5. 319.000. De landen staan op naam 
van de Maatsch. ter exploitatie der Pamanoekan- 
Tjiasemlanden, waarvan echter het geheele aan- 
deelenkapitaal behoort aan de Anglo-Dutch 
Plantations of Java Ltd. De sedert 1911 aange
legde bevloeiingswerken beslaan eene opper
vlakte van 41500 bouws. Vgl. Broersma, De 
Pamanoekan- en Tjiasem-landen (Batavia, 1912). 
De producten zijn hoofd zaakelijk rijst, katjang, 
klappers, arènsuiker, koffie, rubber, thee, kina, 
notemuskaat, peper en cubóbe; in do laatste 
jaren is men do tabakscultuur begonnen, maar 
deze schijnt wegens onvoldoende uitkomsten 
weder opgegeven; met goeden uitslag zijn proef- 
aanplantingen van suikerriet uitgevoerd. Bij 
Ind. Stb. 1918, no. 236, zijn de gedeelten der in 
do afdeeling Krawang gelogen P. en Tj. landen 
aangowezen, wolko tot het Landsdomein worden 
teruggobracht.Zie ook PARTICULIERE LAN
DERIJEN. A rif',

PA MAT ATA (ook genoemd Zuideiland en 
Pasi Tanote). Zie PASI TANETE.

PAMBAOEANG. Landschap, gelegen 
do W.kust van Celebes, behoorende tot de onder- 
afdeeling Madjénó der afdeeling Mandar (Zio 
aldaar). Het bestaat uit 3 districten: Bondé, 
Adolang en Lalampanoea. Tot 1889 was Pam- 
baoeang met Tjènrana onder één bestuurder 
vereenigd; in dat jaar stierf dio vorst en werd 
door zijno dochter opgevolgd, dio gehuwd was 
met den vorst van Madjóné. Wegens medeplich
tigheid aan den overval op onze bestuursvesti- 
ging te Madjóné in Juni 1906 is zij als zelf be
stuurster afgotreden en verbannen. Tot dit 
landschap behoort nog do onderlioorighoid Ma- 
loenda. Dc bevolking bestaat uit 15000 zielen. 
Over het belang der plaats Pambaocang of Baba- 
boelo, zie L. v. Vuuren. Kol. Stud. afl. I.

Literatuur :Bijdr. voor T. L. en V. van N. I. 
7c. Volgr. VIII, 1909, bl. 668./// V

PAMËKASAN. Afdeoling on rogontschap dor 
rosidontie Madoora, motondo ruim 542 K.M.*. 
Hot vormde hot middolsto rogontschap ondor 
do Compagnio. Aan dit handelslichaam bowezen 
dionsten waron oorzaak dat zijn hoofden — ovon

geografische, medische, zoologische en vooral 
botanische aanteokeningen toch staan, met het 
kenmerk „Annotatio D. Palud.”, opgenomen 
voor, achter en tusschen cap. 1, (3 en 4; hier 
anoniem, wel door een verzuim), 5—6, 23, 26, 
31, 45, 49—83. Vooral de laatste, bijna alle 
botanische, aanteekeningen op Linschoten’s 
eigen botanische cap. 49—S3, zijn uitvoerig; 
doch zelf weer in hoofdzaak ontleend aan het 
beroemde, in 1563 to Goa voor het eerst ver
schenen botanisch-medischo boekwerk van Dr. 
Garcia da Orta, „Samenspraken over de sim
plicia, dc drogerijen en geneeskrachtige stoffen 
van Indië” (Coloquios dos simples e drogas 
etc.), door Paludanus aangehaald als „Garcia 
ab hort o”, d. i. naar de Lat. vertaling door P.’s 
vriend, den Vlaamschen botanicus Carolus Clu- 
sius welke het eerst verschenen was in 1567, 
en opnieuw in 1574, ’79, en ’93.

Terwijl Linschoten nergens in zijn Itinerario, 
of in het daarop als 2e „Boeck” volgend Reys- 
gheschrift van 1595, ook maar even rept van 
zijn machtigen concurrent, Ds. Planeius to 
Amsterdam (zie dezen naam), noemt hij daar
entegen in de Opdracht van dat „eerste Boeck 
dTlinerario” — aldus het Register — aan 
Heeren Staten-Generaal (kwansuis dd. Enk
huizen 1 Jan. 1596; inderdaad van ...? 1595) 
„don Hooch-gheleerdcn D. Bernardl ten Broecke, 
Medecijn desor stadt Enchuysen” met bizondero 
onderscheiding; en draagt zijn kaart van Ascen- 
sion daarin (fol. 142) aan P. op.

Nog onmidde 11 ijker was de mode-arbeid van 
Paludanus aan liet slot van het Itinerario. Want 
de lieele „Beschryvinghe van dc gantsche Custo 
van Guinea enz 
vinge van West Indien”, dio, met afzonderlijk 
titelblad (kwansuis alweer van 1596) als een 
Appendix liet Itinerario afsluit, is, hoezeer ano
niem, volledig van Paludanus’ hand; zooals Tielc 
indertijd het eerst heeft herkend (Mómoirc bi* 
bliographique etc., 1867, p. 91); Linschoten 
heeft hierin slechts op enkele plekken iets loc- 
gevoegd. Door interno gegevens kan men be
wijzen, dat Paludanus dit Appendix in 1594 
heeft gc.schrovcn.

Andoro arbeid van Paludanus dan deze go- 
wiciitigo medewerking aan Linschoton’s be- 
faamd bock, is tijdens zijn lovon niet verschonen. 
Eon paar proeven van zijn hoogst omvangrijko 
wol enxehuppelijke correspondentie kan menthans 
in druk vinden, tweo Lat. brievon van P. aan 
Örlelius dd. Enkhuizen 22 Maart en 20 Doe. 
1596 (zie J. H. Hossels, Abrah. Ortolii caot. 
epistulao, Cantabrigao 1887, p. 677—679 en

aan

Volcht noch de bescliry-
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lioofdplaats aars, van waar zij mot eon van Noor
delijk allengs in Oostelijk ovorgaando richting 
de afdeoling Soomënëp ingaat.

Rondom de lioofdplaats is hot terrein goed 
geirrigeerd (de Samiran werken), zoodat do op
brengst van den akkerbouw daar dan ook tame
lijk bevredigend is; overigens geschiedt de teelt 
meest op droge volden. Zij omvat vooral aard
vruchten, djagoeng en rijst; van deze laatste 
moet evenwel nog heel wat van Java ingevoerd 
worden. Zoutmaken, vischkweeken, akkerbouw, 
vogelnestplukken, vischvangst en handel zijn 
de middelen van bestaan. Een zeker deel der 
bevolking zoekt elders zijn levensonderhoud. 
Europeesehe ondernemingen van landbouw — 
'vroeger werkte in het Zuiden der afdeeling do 
suikerfabriek Teedja — zijn er tegenwoor
dig geene. N \

PAMËKASAN. District van de contröle-af- 
deeling, het regentschap en do afdeeling Pamë
kasan, residentie Madoera; met een oppervlakte 
van ruim 261 K.M.2 Het heeft 3 onderdistricten 
en 76 desa’s. /

PAMEKASAN. Hoofdplaats van de residentie 
Madoera en van gelijknamige afdeeling en regent
schap en als zoodanig do zetel van den resident, 
den regent en ien controleur. Het is eene zinde
lijke, welvarende, ongeveer 30 M. boven den zee
spiegel gelegen plaats met flink residentiehuis, 
fraaie aloen-aloen, eon paar nette, zeer drukke 
pasars, een groote centrale inlandsche gevan
genis, en eenige vorstelijke graven. Hare gren
zen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1887 no. 137. 
De plaats telde volgens de opneming van 1905 
ongeveer 8500 inwoners, waaronder ^ 160 Euro
peanen, 670 CShineezen en 400 Arabieren. De 
beide laatste rassen hebben er elk hun eigen wijk.

Het station der Madoera-stoomtram is iets 
buiten do kom der hoofdplaats a^n den grooten 
postweg naar Sampang gelogen..N

PAMENANG. Balisch district van de onder
afdeling West-Lombok, afdeeling Lombok, 
residentie Bali en Lombok./I

PAMEUË. Landschap in de bovenstreken 
van de onderafdeeling Meulaböh, afdeeling 
Westkust van Atjèh, met slechts 68 geregistreer
de mannen. In 1911 werd Pameuë vergroot met 
het landschap Anöë. Beide maakten vroeger deel 
uit van de voormalige federatie Kawaj XII. 
Oelèëbalang is Toukoe Radja Ha, wiens korte 
verklaring dd. 11 Mei 1914 werd goedgekeurd en 
bevestigd bij Gouvts. besluit van 17 Febr. 1915.

PAMEUNGPEUK. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contróle-afdeeling Tjika- 
djang, regentschap en afdeeling Garoet van do 
Preangor regentschappen met eeno oppervlakte 
van 610 K.M.3, 4 onderdistricten en 16 desa’s. 
Vroeger (vóór 1913) heette dit district Negara. 
In dit district ligt, niet ver van de hoofd plaats, 
de eenige aanlegplaats voor schepen aan de open 
Zuidkust der Preanger, genaamd Tjilaocteu- 
roun.

als de andere op Madoera — door de Comp. 
bevoorrecht werden boven de regenten op Java, 
waar Daondels nog het zijne aan toevoegde. Het 
Nederlandsch-Indisch Gouvernement regelde bij 
overeenkomst do betrekking, waarin het stond 
tot den panëmbahan, die zijn vazal was. Dit in- 
landsch zelfbestuur was het eerste op Madoera, 
waaraan een eind werd gemaakt. Nadat de laatste 
panëmbahan, Mangkoo Adiningrat, in 1842 ge
storven was, berustto tot den dood van Pangóran 
Adipati Arja Soerja Kocsoema in 1853 het regent
schap in diens handen, waarna het voorloopig 
Gouvernementsbeheer aanving. Krachtens Ind. 
Stb. 1857 no. 44 vestigde zich ter hoofdplaats 
een resident, wien het gewestelijk bestuur over 
het eiland Madoera, afgescheiden van de resi
dentie Soerabaja, werd opgedragen. De organi
satie van dit regentschap, geheel als een regent
schap op Java, dateert van 1S58 (Ind. Stb. no. 54).

De afdeeling Pamëkasan is do kleinste van 
het gewest en haar Westgrens valt nagenoeg 
met het midden van het hoofdeiland samen. Zij 
is de derde van het Westen uit gerekend en van 
het Oosten uit de tweede. Begrensd wordt zij: 
ten Zuiden door de zee; ten Oosten (Noorder- 
helft) door de afdeeling Soemënëp en (Zuider- 
helft) door de zee; ten Westen en ten Noorden 
door de afdeeling Sampang. Zij vormt een con- 
tröle-afdeeling, eveneens Pamëkasan genaamd 
en bevat sinds de jongste gewestelijke admini
stratieve organisatie, waarbij met ingang van 
1 Januari 1914 het Noordelijkste district Waroe 
bij de afdeeling Sampang gevoegd werd, slechts 
3 districten: Pamëkasan, Boendër en Pëgantë- 
nan. Het aantal desa’s bedraagt 171. De afdee
ling is grootendeels overdekt door heuvelen van 
kalk- en mergelformatie. Tusschen Ombën en 
de Oostkust breidt zich een vlakte uit, die in het 
Westen 50 M. boven zee ligt en een der voor
naamste is van het heole eiland; de hoofdplaats 
is daarin gelegen. Ten Zuiden van Pamëkasan en 
een weinig ten Westen van den grooten postweg 
komen op verschillende plaatsen lichtkoolwater- 
stofgassen met tamelijke kracht te voorschijn, 
die bijna voortdurend branden (Zie onder 
BRANTA). Een bruinkoollaag komt voor in het 
district Pegantënan; deze mineraal is dof van 
kleur en minderwaardig van soort. De afdeeling 
is arm aan water; hare voornaamste rivieren — 
of, wil men, beken — zijn: de „rivier van Pamë
kasan”, in haar benedenloop den naam dragend 
van Samëdangan en Madjoengan; zij ontlast 
zich aaD deZuidkust in zee door de koowalaPadëlë- 

. gan; de kali Boendër, waar het gelijknamig 
plaatsje aan ligt; deze is door hare zijtakken de 
Tjapak en de Pandan verbonden aan do k. 
Boengkaling, welke wat Noordelijke r dan de 
k. Boendër op do Oostgrens der afdeeling in zee 
vloeit; alle vier laatstgenoemde rivieren stroo- 
men geheel dan wel ten deele door het moeras 
Mangoenan, waar de Boender ook wel k. Ma- 
ngoenan naar heet. De zeekust vertoont de eerste 
versmalling van het eiland Madoera van West 
naar Oost. Daardoor is gevormd de „bocht van 
Pamëkasan”, die Westelijk aanvangt bij den 
„hoek van Pamëkasan” of Tandjoeng Dato. 
Het zeewater hier wordt voor den zoutaanmaak 
benut (zie onder BOENDER). Waar de zeekust 
rotsig is, leveren hare holen veel eetbare vogel
nesten, De groote postweg komt deze afdeeling 
binnen bij Tandjoeng, loopt Yia Branta op de
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PAMOEKANBAAI. Smalle, 17 K.M. om de
West inloopende baai op de ©ostfkust van Bornco, 
beN. straat Laoet, waarin vele rivieren uitloopcn, 
o. a. de Mënoengoel en Sampanahan. De oevers 
bestaan uit modder met bakau begroeid, alleen 
de hoek Samalantakan aan den Zuidingang der 
baai, waarop een vrij groote Badjaukampocng 
ligt, heeft zandstrand en hoek Pamoekan 
den Noordkant is rotsig; vóór de oevers liggen
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modderbanken mot weinig water. voor het verkeer. Per stoomtram kan men thans 
Pëmatang Siantar in Simëlocngoen bereiken. 
Vandaar zorgt sedert 1917 een particuliere auto- 
dienst voor een verbinding eens per week met 
Panahntan. In aansluiting met dezen dienst ver
trekt een motorboot over het Tobamecr naar 
Baligé, vanwaar men per auto naar Taroctoeng 
enz. kan komen. De motordienst Panahatan — 
Baligé vormt derhalve de ontbrekende schakel 
in het verkeerswezen tusschen de Oostkust en 
Tapanocli.

PANAI (PANÉ, PANEI). Naam van een der 
belangrijkste rivieren van het gouvernement 
Oostkust van Sumatra. Zij ontstaat uit twee bron- 
rivieren, die ontspringen op den Tampoelon An- 
djing (2000 M.) en den Haocapan, twee toppen 
van den Bila keten, het grensgebergte van de on- 
derafd. Padang La was der residentie Tapanoeli. 
Zij doorstroomt met hare zijtakken en neven
rivieren een groot gedeelte van de genoem
de onderafdeeling, om bij de kampong Sorik 
in het gebied van de Oostkust van Sumatra 
te loopen. Haar water erlangt zij voornamelijk 
van de vele en soms belangrijke neven rivieren, 
waarvan do Baroemocn (Boeroemon, zie aldaar) 
wel de grootste is. Vandaar dat de rivier, na hare 
vereeniging met deze, den naam van Baroemoen 
draagt, en dien behoudt tot zij de grens van het 
landschap Soengei Toras of Kampoeng Radja be
reikt, alwaar zij tot aan hare monding weder 
Panai genoemd wordt. De rivier heeft een zeer 
kronkelenden loop, en twee hoofdrichtingen. Had 
zij eerst om uit het gebergte te geraken eene 
Zuidelijke en Zuidoostelijke richting, bij Portibi 
neemt zij over korten afstand eene bijna Ooste
lijke richting aan tot bij Binanga, alwaar zij do 
Baroemoen opneomt, waarna hare hoofdrich
ting Noordelijk wordt. Benoorden Portibi heeft 
zij de Siroemambe opgenomen, een rivier, die in 
het Si Piroksche gebergte Sordang ontspringt en 
door geheel Padang Bolak Djoeloe stroomt. In de 
vlakte van Padang La was neemt zij verscheidene 
stepperivieren op, die slechts in den regentijd 
veel water afvoeren. Nog een belangrijke rivier 
neemt zij in het landschap Kota Pinang op, nl. 
de Soengei Kanan, eene vereeniging van vele 
bergstroomen, die alle in het gebergte van Dolok 
(Padang La was) ontspringen. Verder neemt zij 
geene rivieren van beteekenis op, totdat zij een 
weinig benedenstrooms van Laboean Bilik bij 
Tandjoeng Kopiah zich met de Bila-rivier (zie 
aldaar) vercenigt, om met deze gezamenlijk in de 
Straat van Malalca uit te wateren. De vereenigde 
rivier heeft eene lengte van ten naastenbij 10 
K.M. en eene breedte, varieerendc tusschen 1300 
en 2100 M. De diepte van dit gedeelte is zeer 
verschillend en ongelijkmatig. De wijde monding 
wordt begrensd door Tandjoeng si Rongit aan den 
West-en Tandjoeng Bangsi Dalarn aan den Oost
kant on telt vele banken, die zich telkens vervor
men, zoodat eeno rcgelmatigo opneming van de 
vaargeul en van do monding dringend vereischt 
wordt. Het verval van de Panai is zeer gering 
en bedraagt gemiddeld niet meer dan 1,2 M. 
per mijl, gerekend van Portibi. Door dit geringe 
verval doet de vloed bij springtij en laag water4 
zich tot Tapamain, ongev. 22 g. m. van de mon
ding gevoelen. Met hoog water in den regentijd 
bespeurt men den vloed evenwel nog te Laboean 
Batoc. Een eigenaardig verschijnsel, dat de Pa
nai met slechts weinig rivieren gemeen heeft

uitgestrekto
Do baai heeft matige diopton mot een dikke laag 
rivierslib, welke op een ondergrond van koraal 
rust; op de vóór de baai gelegen ondiopten treft 
men steenen, hard zand en modder aan. Zie 
Zeemansgids deel IV.

PAMOR. De natuur levert het ijzer hoogst 
zelden in dien toestand, welke een onmiddellijlco 
verworking gedoogt; do meteorieten bevatten 
zulk gedegen ijzer (d. w. z. ijzer, dat niet met 
andere elementen chemisch is verbon
den), verontreinigd met nikkel, kobalt en 
andere metalen. Pamor is een Jav. woord
dat, in dezen zin mengmetaal, mengijzer 
beteekent (w o r = vermengd) en waarmede 
worden aangeduid do wapens van dooreengo- 
smede en donker en lichter gekleurde ijzersoorten; 
na afloop der smeding en bevijling wordt de 
lichtere kleur in hare verschillende figuren to 
voorschijn geroepen door het plaatsen van de 
klingen in een bijtend vocht. Het eigenlijke bësi 
pamor uit onze Oost is meteoorijzer, dus het ijzer 
uit op aarde gevallen meteorieten, hetwelk aan 
het nikkel, dat het bevat, zijne blankere kleur on 
grootere smeedbaarheid ontleent; dit meteoor
ijzer wordt tusschen twee stukken gewoon ijzer 
tot één kling versmeed. Tot dusver zijn van Ja
va vijf vindplaatsen van meteorieten bekend: 
Prambanan, Tjabé, Bandoeng, Ngawi en Djati- 
Pëngilon. Over meteorieten van de overige eilan
den van den N.-I. archipel is tot heden niets be
kend geworden (Jaarb. v. h. Mijnwezen 1886, 
wet. ged.). Gowoonlijk echter wordt dit meteoor
ijzer vervangen door eene óók lichter gekleurde 
soort ijzer, die hoofdzakelijk gevonden wordt in 
de bergen van Torongkoe en Oesoe in het 
landschap Loewoe, aan do golf van Boni; het 
ijzer, dat met bovengenoemde soort tot pamor 
wordt verwerkt, komt voor in de bergen om het 
Matano-mecr en de Tomori makon van een en 
ander hunne beroemde zwaarden, pangko. Ook 
op Timor en op Billiton zou pamor govonden 
worden. Vervalsching van pamor heeft plaats 
door tin met gewoon ijzer samen te smeden.

In Brilseh-Indië kent men hot met pamor 
ccnigszins verwante w o o t z, dal, door do Perzen 
vooral, tot do vermaarde gedamaseeerde klingen 
verwerkt wordt on dat men verkrijgt door 
samensmelting van magneetijzer uit Hyderabad 
met het metaal uit het bruin ijzererts van Indore 
en door langzame kristallisatie, waardoor, even
zeer na bijting door eenige scherp vocht, het 
j a u h a r of do natuurlijke beblocming van het 
ijzer to voorschijn treedt.

Voor Java zie de uitvoerige verhandeling van 
wijlen Dr. Groneraan in het Ind. Archiv. (Ethno- 
graphio XIX on XXI. 1910 on 1913) on J. A. Loo- 
ber Jr., Tcehniok en Sierkunst v. d. Ind. Archi
pel, VIII. Het Motaalwerk. Amsterdam 1916.

PAMOTAN. District van do cöntrolo-afdooling, 
hot regentschap, do afdooling on do rosidontio 
Rëmbang; mot eeno opporvlakto van 167 K.M.* 
Hot district telt 48 desa’s. Er bovinden zich veel 
kulkbrandorijon.

PAMPANGERS, PAMPANGOS. Zie PAPAN- 
GERS.

PAMPANOEA. Hoofdplaats van dc afdecling 
Boni, gouvt. Celebes en onderhoorigheden.

PAMPAÖSOE (oeleb., mol.). Zie POTVISCH.
PANAHATAN. Kleine nederzetting aan de 

Oostzijde van het Toba-mcer, maar van belang
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• ; en Zuidoosten, do afdeeling Banjoowangi, ten 

Zuidwesten on Westen"do"afdeeling Bondowoso. 
Het bevat éón controle-afdeeling on 4 districten, 

vls volgt: Sitoobondo (hoofdplaats Patokan, dosa 
rossorteerendó onder de afd. hoofdplaats Sitoe- 
bondo), Panaroekan (hoofdplaats Blikiran), 
Pradjëkan (hoofdplaats Pradjëkan Lor)onSoom- 
bërwaroo (hoofdplaats Asëmbagoes). Het aantal 
desa’s bedraagt 173; do bevolking telde in 
1905 ruim 190.000 zielen, waarvan 300 Europo- 

S00 Chineezon on bijna 450 andere 
Vrecmdo Oosterlingen. De bevolking is schier 
uitsluitend Madooreesch, vooral in het Oos
telijk deel van hot regentschap. Eono vlakte 
breidt zich uit tusschen Asembagoes, Pradjëkan 
en Sitoobondo. Overigens is de afdeeling berg
achtig. De Zuidoostgrens wordt gevormd door 
den Këndëng, dat is de Noordelijko Idjèn-wal, 
en dö Westgrens gaat over don top van den Ring
git (zie aldaar). De Baloeran, een uitgedoofdo 
vulkaan, behoort geheel tot deze afdeoling, in 
welker Oostolijk deel hij ligt met een goringo kust
strook aan zijn voet. Do zeekust vormt van T. 
Pëtjaran, op de grens met do afdeeling Bondowoso, 
een inham, do „Bocht van Panarookan” gehocten, 
welker Oostelijk gronspunt T. Patjinan is. Zij ver
schaft, niettegenstaande er een paar zandbanken 
in liggen, die bij Panaroekan eenigc branding ver
oorzaken, een goede ankerplaats met tot 10 M. 
diepte. In het midden van het zeewater dor baai 
is oen plaats, waar zoet water opborrelt. Benoor
den T. Sëdano, Java’s Noordooslclijko hoek, 
strekt zich in zoo de Meindortsdroogto of Karang- 
mas uit, waarop een kustlicht is geplaatst. Op de 
Zuidgrens mot Banjoowangi stroomt do Badjoel- 
mati (zie aldaar), genoemd naar hot daaraan ge
logen dorp van dien naain. Uit hot (krater-)meor 
van den Kawah Idjèn, in do afdeeling Banjoowa
ngi, vlooit do rivier Banjoepait af, dio na opneming 
der K. Sat on doorbreking van den Këndëng 
don naam draagt van Bmjocpoctih (zie aldaar); 
hare uitmonding in zee ligt beoosten Asëmba-

De belangrijkste rivier der afdeeling is do Sam- 
péjan of „Rivier van Panaroekan”, dio op liet 
Jang-gebergto in do afdeeling Bondowoso ont
springt, in haar loop door die afdeeling door 
talloozc beken govoed wordt, door don kloof 
van Pradjëkan — waaraan zij haar naam van 
K. Pradjëkan ontloont — do afdeoling Pana
rookan instroomond voortdurend veol linkor on 
rochtorzijtakkon, o. m. van Ringgit on Këndëng, 
opneemt, on eerst nog langs Sitoobondo vlooiond, 
bij Panarookan in zeo valt. Haar bedding is stork 
kronkelend, diop on stconachtig. Tor plaatse 
waar zij de tertiairo heuvelreeks doorbreekt, die 
uit do groote vlakte oprijst, dat is even boven Si- 
toebondo, is een kanaal gegraven om de over- 
strooming dozor plaats bij hoogen waterstand der 
rivier te voorkomen; beneden Sitoobondo komt 
dit Westelijk loopend kanaal weer in de Sampëjan 
terecht.

De Sampëjan vormt een uitgestrokte delta, dio 
bevloeid wordt door een irrigatiewerk, dat 
1871—1901 werd aangelegd en dat do delta tot 
een der vruchtbaarste rijst- on suikerstrekon van 
Java heeft gemaakt, in scherp contrast mot het 
dorre landschap op den aangrenzonden oever 
den Idjèn-vulkaan. De afdeeling telt 5 suiker
fabrieken on 5 tabaksondornomingon (opkoop- 
schuren, die geen eigen gewas teelen). Op oenige

Ad yVy,y

is de vloedgolf öf b ö n a (zie aldaar). De rivier 
is voor stoomschepen van het charter der Gouv. 
stoomschepen tot voorbij Labocan Batoc be
vaarbaar, voor prauwen van 5 6 kojangs tot

Haro, kampong nabij de grens van Padang 
Lawas, en voor kleinere laadprauwcn tot aan 
Ocnteroedang, bij de vereeniging van Panai en 
Baroemoen. Zes- en achtpersoonsprauwen varen 
tot Portibi. Ook de Socngai Kanan is voor 3- en 
4-kojangs prauwen bevaarbaar tot aan de hoofd
plaats van die streek, met name Octa Godang.

De voornaamste handelsplaats aan deze 
rivier is Laboean Bilik, waar de Soctan van Pa
nai woont en sedert 1S93 de standplaats van den 
controleur van Laboean Batoe (zie aldaar) is 
gevestigd; die hoofdplaats is in de laatste jaren, 
sedert meerdere landbouwondernemingen aan 
den bovenloop der Bilarivier zijn geopend, zeer 
in bloei toegenomen. De voornaamste cultuur is 
die van rubber, en reeds lang bestaan plannen 
om dit gebied, dat steeds rijst kon uit voeren, t ot 
een belangrijke rijstschuur voor hfet gcheele 
gewest te maken. Reeds wordt daar ook een fili
aal van een Eur. handelshuis aangetroffen. Veel 
Chineezen hebben zich aldaar gevestigd voor den 
handel met de binnenlanden en in kampong 
Brombang aan de monding van de Panairivier 
voor de vischvangst. Laboean Bilik wordt gere
geld door stoomers van de Paketvaartmij. en 
andere reedcrijen aangedaan.

Het landschap Panai werd in het laatst 
van de 17c eeuw door een vorst van Bila gesticht 
en bleef tot in het midden der 19e eeuw onafhan
kelijk, toen de Sultan van Siak het beoorloogde 
en zijne suprematie deed erkennen. In 1864 er
kende het de souvereiniteit van het N.-I. Gouv. 
Het is een land rijk aan bosschen en boschpro- 
ducten, waardoor de bevolking, die behalve met 
de inzameling van boschproducten ook met den 
ladangbouw zich bezighoudt, een goed bestaan 
heeft. Het aantal zielen zal 2500 niet over
schrijden.

Het hoofd van het landschap is de Soctan met 
den erfelijken titel van Soetan Gagar Alam, die 
in het bestuur wordt bijgestaan door eenige 
Jandsgrooten, die gezamenlijk de „korte verkla
ring” hebben onderteekend. Voorts zijn erdatoes, 
kapala’s kampong in de verschillende kampongs, 
panglima’s, panghoelocs, nachoda’s, die min of 
meer gezag uitoefenen. De Soetan vormt met 
zijne landsgrooten een raad of karapatan, die 
onder toezicht van den bestuursambtenaar voor 
zijne onderhoorigen de rechtsbedoeling uitoefent.

PANAITAN. Zie PRINSENEILAND.
PANANDJOENG. Naam van een schiereiland, 

gelegen aan de Zuidkust van de residentie Prean- 
ger regentschappen, in het district Pangandaran, 
contróle-afdecling Bandjar, regentschap en af
deeling Tasikmalaja. Het schiereiland zelf is on
bewoond, doch op den smallon toegang er heen 
ligt de hoofdplaats van het district, Panganda
ran. Ten Z. van het schiereiland ligt de Panan- 
djoeng-baai, die erdoor in tweo deden gescheiden 
wordt, nl. het Westelijke: do bocht van Parigi of 
Dirk de Vries Baai en het Ooslelijko: de Maurits-
baay4 / b ?

PANAROEKAN. Regentschap en afdeeling van 
het gewest Besoeki, ter oppervlakte van 419 
K.M.2, uitmakende de Oostelijke helft van het 
Noorder kustland der residentie, en begrensd 
door: ten Noorden en Oosten, de zee; ten Zuiden
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orfpachtsporceolon tegon den Idjón wordt koffie 
goplant.

PANAROEKAN. District van do contrölo- 
afdooling, hot regentschap on de afdooling Pana- 
rookan, residentie Besocki; mot oono oppervlakte 
van -[- CO K.M2. Hot district tolt 44 desa’s en had 
in 1905 ongeveer 25.000 inwoners, waarondor eon 
40 tal Europeanen, -J- 200 Chineozon on 50 Ara
bieren. Do hoofdplaats is Blikiran; de voornaam
ste plaats Panarookan. In dit district wordt voel 
suikerriet geteeld.

PANAROEKAN. Voorname plaats in hot dis
trict van denzelfden naam, afdeeling Panarookan, 
residentio Bosooki. Zij was voorheon de machtige 
hoofdstad van een afzonderlijk rijk; do Portu- 
gcczen knoopten hier hun eerste liandelsbetrok- 
kingen op Java aan (vgl. Veth, Java, 2o druk, 
Dl. II, blz. 277 en 287). Nog in hot laatst der 17e 
eeuw tolde do stad eeno bevolking van 8000 ge
zinnen on was een der levendigste markten van 
Java. Thans is Panarookan een do

bol schijnt vergiftig to zijn; wortels on bladeren 
zijn een inlandsch geneesmiddel.

' PANDAI. Zie PANTAR.
PANDAI SIKAT. Een der VI Kötö (zie KöTö)

9 K.M. ten N. van Padang Pand jan g (Sum. 
Wcstk.) Het is grootendcels een zacht glooiende 
vlakte, tusschcn Padang Pandjang en Kötö 
Baroc. Hier was het, dat do godsdicnstzuiveraar 
Hadji Miskin in een der eerste jaren der 19de 
eeuw een eind wildo maken aan de vele misbrui
ken en slechte gewoonten, bij de Minangkabau- 
ers in zwang, en als protest daartegen, tegen „de 
adat”, de befaamde balai (raadzaal) in brand 
stak; deze gebeurtenis is te beschouwen als het 
begin van den Padri-oorlog (zie PADRI’S). /

PANDAK. Vroeger een district van het tot het , 
Sultansgobied bohoorende regentschap Bantoel, 
residentie Djokjakarta. Het is ingelijfd bij het 
district Srandaan, waarvan thans nog een onder- 
district dien naam draagt.

PANDAKAN. District mot gelijknamige hoofd
plaats van de contrólo-afdeeling Lawang, regent
schap en afdeeling Bangil, residentio Pasooroean; 
met drie onderdistricten en 153 desa’s. Eind 1906 
had het eene bevolking van ruim 65.000 zielen, 
w.o. 70 Europeanen en 140 Chineezen.

PANDAN (MOEARA SOENGEI). Zie bij ALA- 
BIOE.

PANDAN. Een tot 906 M. oprijzende, uit ouder 
vulkanisch gesteente bestaande berg op de grens 
van Rembang, Kediri en Madioon, waaraan nog 
onduidelijke kratorvorm te herkennen is; de voet 
van don borg neemt eon nagenoeg cirkel vormige 
ruimtein metongeveer4K.M.middellijn. Deeigen- 
aardige blokvormige gedaante en de zeer steile wan
den van den top vallen reeds van vorrein het oog.

PANDAN \Daj.). Zie VLEERMUIZEN, 
VRUCHTENETENDE.

PANDAN (mal., jav., soend.) en zijne samen
stellingen. Zie PANDANUS.

PANDAN LI LI (daj.). Zie VLEERMUIZEN, 
INSEKTENETENDE.

PANDANUS. Plantengeslacht van de familie 
der Pandanaceeën met eon groot aantal soorten 
in den Archipel. De inl. naam is in het algemeen 
Pandan (mal., jav., soend., mad., balk».), Ha- 
rashas (soend.), op Timor: Ekam of Hendak, op 
Atjèh: Sëké. Do planten groeien zoowel aan 
het zeestrand als in het moerassige oerwoud, 
zoowel in do vlakte aLs in do bergstreken. In 
Nieuw-Guinea komen ze zelfs tot 2500 M. boven 
zoo voor. Het zijn planten van zeer verschil
lende hoogte, soms bv. aan rivieroevers in het 
water mot een korten stam, meestal echter 
mot een hoogen stam, die aan het boveneinde 
bezet is mot lange, smalle, riomvormige blade- 
ron mot doornachtigo zaagtanden, die in een 
schrooflijn om don stam staan. Het lagere deel 
van den stam vertoont deze schroeflijn als blad- 
littoekons. Uit het onderste deel van den stam,, 
doch bij de groot o soorton vaak 6 a 8 Meter 
boven do opporvlakto, komen de vaak geste- 
koldo dikko luchtwortols te voorschijn, die 
schuin naar benedon groeien en zich in de aarde 
vertakken on vastkochten. De planten zijn öf 
mannelijk, óf vrouwelijk. Do mannelijko bloei- 
wijzen zijn sterk vortakt en bovatten oen groot 
aantal dicht opoenzittondo bloemen, die zeer 
eenvoudig van bouw on vaak welriekond zijp; 
de vrouwolijke bloemon zitten in kolven on vor- 
mon een samengestelde, dikwijls bosachtige

rp, en een ver
zameling ruime pakhuizen. Het is berucht als 
ongezond. De kooplieden wonon daarom te Sitoe- 
bondo. De plaats is echtor nog stoeds een belang
rijke afscheepliaven, en als zoodanig sedert den 
aanleg van den spoorlijn nog vooruitgegaan. 
Vooral suiker, tabak en rijst worden uitgevoerd 
(do laatste naar Madoera). Do grenzen zijn vast
gesteld bij Ind. Stb. 1887 no. 101.

PANATARAN, zie PËLATARAN.
PANATARAN (TJANDI). Tempel in Kediri, 

gelegen aan den Z.W. voet van den Kloot in de 
nabijheid van Blitar, het grootste monument 
van Oost-Java. De tempel is opgebouwd in 
terrassen, langs de opstaande wanden waarvan 
basreliëfs zijn aangebracht;die van den beneden- 
muur geven het Ramayana weer, afgewisseld 
door medaillons met dierfiguren; op het tweede 
terras treft men voorstellingen uit het Krëshna- 
yana aan. De bovenbouw is verdwenen. Voorden 
tempel st*aan groote tempelwachters; in do nabij
heid vindt men nog een paar bij-tempoltjes, 
een pëndapd-terras en een badplaats.

Blijkens de aangetroffen jaartallen dateert 
het heiligdom uit do dertiende £aka-ceuw; 
wellicht is het hetzelfde als de uit den Nagarakrë- 
lagama bekende (piwa-tempel van Palah. Zie 
ook OUDHEDEN.

Literatuur: De oudere bronnen opgegevon 
bij Verbeek, Verhand. Bat. Gen. 46 (1891) 
p. 274 vl.; Andró do la Porto en Knobel in 
Tijdschr. Bat. Gen. 42 (1900) p. 263—296; 
Brandes, Do wolkcntooneelon van Panataran, Ar- 
chaeol. Ónderz. II (1909); Krom in Tijdschr. Bat. 
Gen. 56 (1914) p. 233—237; Van Stein Gallenfels 
in Tijdschr. Bat. Gen. 57 (1915) p. 219—22G.

PANAX COCHLEATUM D.C. (= Nothopanax 
cochlcatum Miq.). Fam. Araliaceae. Daoen 
mangko, Du oen papeda (mal.). Fraaio heester, 
mot groot o bladoren, vaak in pagars als sier
plant gebezigd. De bladoren worden gebruikt 
op do wijze van bordon om er sagoopap uit to 
eten, ook vervangen zij in geval van nood wel 
vaatwerk. Do jonge bladeren worden als groonto 
gegeten, do oude bladeren zijn een inlandsch 
geneesmiddel.

PANCRATIUM ZEYLANICUM L., fam. Ama- 
ryllidaceae. Liat sahari (mal. mol.), Brambang 
alas (jav.). Bolgewas mot groote witte bloemen, 
in do vlakte in het wild, veel als sierplant ge
kweekt in tuinen. Do ongeveer 5 c.M. groote



1

PANDANUS-PANDEGLANG.280 \
: rogontscliap hot „middenrogontschap”. Thans 

is or echter do afdooling Tjaringin bijgo- 
komon. Do afdooling tolt 2 controle afdeolingon. 
Hot inlandsch bestuur is in do oigonlijko afdooling 
Pandéglang door een regent vortogonwoordigd, 
terwijl do vroogoro rogentspost to Tjaringin wordt 
vervuld door oon patih van do districten Menès, 
Tjaringin on Tjibalioong. In do vroogoro afdooling 
verheft zich Bantams bodem hot hoogst. Hot is 
een ocht vulkanenland : nagonoog in het midden 
orvan rijst mot fraaien kegel do Karang (1775 M.) 
omhoog; ten Zuidwesten daarvan, op do grons 
mot Tjaringin, in gelijken vorm do Poelasari 
(1340 M.); ton Noordwesten van dezon, op die
zelfde grens, de Asëpan (Ascupan, 1170 M.); door 
passen hangen doze 3 ondorling samon. Ton 
Noordwesten van den Karang ligt do vulkaan 
Parakasak en ten Noorden van dozen, tegen do 
Tjilëgonsclie grens, do uitgobrando Danoevul- 
kaan. Volgens do sago zijn Karang en Poolasari 
door Hanoman, don apenkoning, op hun tegen
woordige plaatsen neergesmeten, nadat hij — 
mot hun massa de Straat Soonda willende dem
pen — tot zijn teleurstelling gemerkt had, dat 
daar reeds door een anderen geest do bekende 
daar liggende eilanden waren neergezet; de Ka
rang, eerst tot de sterren reikend, werd door vorst 
Loerah Dalam met een schaar afgeknipt, om den 
apen to verhinderen don hemel to beklimmen, 
waar zij do sterren verslonden; de omringende 
kleinere bergen zijn van dien top afkomstig. Op 
verschillende punten langs den Karangvoet zijn 
warmo bronnen; ton Zuid-zuidwesten van de 
hoofd plaats Pandéglang zijn bokond do baden 
van Tji-Panas. Op eonigen afstand daarvan, 
juist Zuidelijk van dc hoofdplaats, ligt het lauwe 
zwavelbad Tji-Bijoek. Het water van al deze 
bronnen bozit heilzame eigenschappen. Onderdo 
werkzame solfataren van den Karang zijn ver
meldenswaard die genaamd Soemoer-tocdjook en 
Lëgok-prijoek. Aan den Zuidelijken rand van don 
Danoevulkaan zijn op eono plaats warmo bron
nen; doch merkwaardiger dan dezo is het meer 
Dano (Zie aldaar). Do Pasangtënang, do afvloei
ing van hot meor, vormt in haar bovenloop do 
grens met do afdeeling Tjilëgon, wclko zij verder
op doorstroomt, aan Java’s Westkust uitwate- 
rond. Do Tji Ooedjoeng is grensrivier met Sérang 
tot zij dio afdeeling betreodt. Do Tji Lomer, in 
haar benedenloop Tji Boongoer gohoeton, ont
springt op don bergpas tusschon Karang on Asou- 
pan en stroomt in Zuid-zuidoostelijke,d raaiend tot 
Zuidelijke richting do contrölo-afdooling Tjari
ngin in; zij noemt al hot water van do Zuidooste- 
lijko helling van den Ascupan on van do Oostolijko 
helling van don Poelasari op. Do Tji Bantön ont
springt op do Noordelijke holling van don Karang 
on stroomt, na over een korten afstand grensri
vier mot Sérang to zijn geweest, mot Noordoost- 
waartschon loop dio afdooling binnen on haar 
hoofdplaats langs; tusschon Sérang on Bantam 
neomt zij do Tji Kadooweun op, dio op do Oos
tolijko helling van den Danoe-vulkaan ontspringt. 
Europocscho landbouw wordt op oonigoerfpachts- 
perceelon gedreven, waar voornamelijk hovea en 
klappers getooid worden. Do licvoa-cultuur is in 
dezo afdooling prachtig geslaagd.

PANDÉGLANG. District van do contróle- 
afdeeling, hot regentschap on do afdeeling Pan- 
dóglang, residentie Bantam; het district tolt 07 
desa’s.

vrucht, dio eetbaar is. Do bladeren vanPandanus- 
soorten dienen vooral als dakbedekking, en als 
vlechtwerk; ook do stammen worden gobruikt. 
De voornaamste soorten zijn (zie Hoijno, Nut
tige Planton, I, p. 24):

Pandanus 
(Pandan goenoong, mal. mol.), oon lioogstam- 
mige soort met stovig „hout”, waarvan men lat
ten maakt. De bladeren worden algemeen in do 
Molukken voor het vlechten van matten ge
bruikt.

Pandanus artocarpus Griff.; Mëng- 
koewang (mal.), een soort van hot Maleischo 
schiereiland en Banka, ook op Sumatra on mis
schien op Java, met een tot 3 M. hoogon stam 
en 17* M. lango bladeren, die voor kadjangs, 
matwerk on hoeden worden gebruikt.

Pa ndanus dubius Spr., Daoon bagéja 
(Mal. mol.), komt vormoedelijk in twoo vormen 
voor nl. een lageron strandvorm, en eon hoogen 
bergvorm. De bladeren worden gobruikt voor 
het bakken van kenaribrood (bagéja). Men rolt 
het deeg in do broede stijve bladeren, steekt ze 
met houten pennetjes vast en roostert ze in hot 
vuur. Een andere vorm (het staat nog niet vast 
of deze ook tot de soort P. dubius behoort) hoeft 
bladeren, waaruit oen welriekende olio wordt 
bereid. Ook worden do bladeren, gedroogd on 
fijngesneden, als parfumerie gobruikt met bloe
men samen (këmbang ramping, jav.). Als vlecht
werk worden do bladeren ook wel gebruikt, maar 
niet algemeen.

Pandanus tectorius Sol., do meest 
verspreide soort dor wereld, voorkomende in 
Polynesië, Zuid-Azië, trop. Australië, do Maska- 
renen en do Seychellen; vermoedelijk bestaat 
deze soort uit een groot aantal kleinere soorten 
en kultuurvormen, dio nog niet voldoende onder
scheiden worden. Men kan als grondvormen aan
nemen de wild aan de kust groeiende Pandan 
laoet (mal., soend.) of Pandan pasir (jav.) on 
den Poedak (mal., soend.). Van de laatste wor
den de bloemkolven gegeten en do welriekende 
6Cheeden van de mannelijke bloeikolven voor 
het parfumeoren van kleeren gebruikt. Do bla
deren worden gebruikt voor hot vlechten van 
matten. Een bekende vorm van P. tectorius is 
de variëteit laevis. De bladeren zijn volkomen 
ongestekeld, mon maakt er fijn vlechtwerk van. 
De soort is bekend onder den naam poedak on 
wordt gekweekt. De variëteit Samalc, Pandan 
samak (soend.) of Pandan tikar (mal.), is do 
op Java algemeen gekweekte groene Pandan, 
die nooit bloeiend of vruchtdragend is waarge
nomen, en waarvan do bladeren vooral hot 
vlechtmateriaal voor matten leveren. Eon 
de vormen van P. tectorius is vermoedolijk ook 
de Djaksi, die in de Preanger gekweekt wordt on 
welks bladeren bijzonder fijn vlechtwerk leveren, 
zooals sigarenkokers, fijne hoeden enz. Nog eon 
groot aantal vormen van P. tectorius zijn niet 
behoorlijk beschreven. Zoo is hot nog niet be
kend welke vorm de Pandanhoeden levert, dio 
in Tangërang gevlochten worden. Do inl. naam 
van de plant is pandan poetil of pandan kapoer. 
Over pandanvlechtwork zie mon: Jasper on 
Pimgadie, De inlandsche kunstnijverheid in Ned. 
Indië (1912) Deel I, Vlechtwerk.

PANDÉGLANG. Afdeeling en regentschap der 
residentie Bantam, groot 3070 K.M.2. Om zijn 
ligging in hot gewest heette hot vroegere
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PANDÉGLANG. Do hoofdplaats van do go- 
afdooling in het regentschap van

pandeling fcitelijk ónmogelijk zichzelf te bovrij- 
dcn. Het pandelingschap gaat in vele streken 
over op vrouw en kinderen van den pandeling — 
in landen waar het matriarchaat bestaat soms 
niet van don vader op zijne kinderen, maar wel 
van de moeder, wanneer deze met schulden sterft, 
zooals van de Orang Mamak (zie aldaar) vermeld, 
wordt. Vaak kan het recht op den pandeling door 
den schuldeischer aan anderen worden overgedra
gen, ja zelfs worden de pandelingen fcitelijk 
kochten ontaardt het pandelingschapin slavernij, 
waarin het geheele huisgezin van den pandeling 
en al zijne afstammelingen geraken, zonder hoop 
ooit hunne vrijheid te verwerven. Niet alleen de 
schuldenaar en diens afstammelingen kunnen 
in pand genomen worden, doch ook voor de 
schuld van anderen kan men pandeling worden. 
Eigenaardig is in dit opzicht de instelling, vroeger 
o. m. bij de Pasoemahcrs bestaande, volgens wel
ke de schuldeischer gerechtigd was om een per
soon, man of vrouw, in het dorp van den schulde
naar woonachtig, optevatten en aantehouden; 
laatstgenoemde is dan echter bevoegd, den schul
denaar of een van diens familie te laten opvatten, 
die dan in ruiling gegeven wordt voor den aan
vankelijk aangehouden persoon. De schuld wordt 
tegelijk verdubbeld; wordt zij afgelost, dan is do 
pandeling vrij en de schuldeischer krijgt zijn oor
spronkelijke schuld betaald, terwijl het meerdere, 
betaald ten gevolge der verdubbeling van de 
schuld, verdeeld wordt onder de hoofden, die de 
zaak hebben afgedaan, en de aanvankelijk gevat
te persoon. Zie Bijdr. t. T. L. en Vlk. Ve volgr. dl. 
IX, bl. 111 en vv.

Op Java, waar het pandelingschap thans ge
heel verdwenen is, bestond het reeds in vroege 
tijden. Het bovengenoemde wetboek spreekt in 
do artikelen 80, 107 en 1G1 van pandelingen; ook 
de Soerja Ngalam (Bijdr. t. T. L. en Vlk. Nieuwe 
volgr. VI, bl. 22) maakt van hen gewag, terwijl de 
Javaanscho wetten der Vorstenlanden het pan
delingschap nog erkennen (Naw. Prad. art. 9, 10; 
Angg. Ag. art. 2; Angg. Sad. art. 3, 12, 50). In de 
vorige en in het begin dezer eeuw bestond het 
in sommige streken van het eiland op groote 
schaal; in Cheribon waren b.v., volgens getuige
nis van Daendels, duizenden inlanders, mannen, 
vrouwen en kinderen voor een geringe schuld 
verpand en werden in do huizen hunner schuld- 
eischers, zoo Europeanen als Chineezen, als sla
ven gehouden, totdat zij hunne schuld hadden af
gelost, wat hun meestal on mogelijk was. De 
Gouv.-Gen. Mossel verhaalt omtrent de Jakatra- 
sche regentschappen, dat de regenten er gewoon 
waren aan hunne onderhoorigen geld te leenen, 
waarvan het kapitaal, naar hunne rekening, nooit 
ten volle inkwam; al do vruchten van den arbeid 
der pandelingen werden beschouwd als nauw vol- 
doendo tot kwijting der renten, zoodat zij levens
lang in dien toestand bleven.

In het wetboek Naw&la Prad&tA (art. 9) wordt 
echter bepaald, dat do pandeling dagelijks een 
dubbeltje krijgt met- en twee dubbeltjes zonder 
den kost en dat dit in mindering strekt van zijne 
schuld. In de Malcischo wetboeken treft men 
enkele bepalingen in het belang van den pande
ling aan, t. w. art. 70 der Oendang Oendang 
Malajoo (Nowbold, II, bl. 301 vgl. art. 59) bepa
lende, dat de schuld nimmer hooger dan tot het 
dubbele van het oorspronkelijke kan klimmen; 
dat de vrouw en kinderen van den schuldenaar

lijknamigo
don zolfden naam — wollcor grenzen zijn vast- 
gostoid bij Ind. Stb. 1887 no. 224 — ligt in 
hot Zuidoosten dor afdeoling, aan den Oost- 
zuidoostvoet van den Karang, niot ver van do 
grens, in een bokoorlijko omgeving, 250 M. 
boven zeo, in con koel en gezond klimaat. Er zijn 
gevestigd do assistont-residont, rogont on contro
leur alsmedo hot hoofd van het gelijknamig dis
trict. Het vroegere fort is geslecht in 1876. Eindo 
1905 waren er 2800 inwoners, w.o. 60 Europeanen 
en 220 Chineezen; do laatsten in hun eigen wijk. 
Veol levendigheid voroorzaakt hier ter plaatso do 
samenkomst van den weg Sórang—Tjaringin on 
zijn tak naar Raugkas Bitoong.

PANDELING, PANDELINGSCHAP.

ver-

Een
pandeling, moedjangan (jav.), boedjang (soend.), 
orang bëroetang (MiL.), is een vrij persoon, op 
wien een ander pandrecht uitoefent met de be
voegdheid zijne diensten te gebruiken totdat de 
schuld, die te allen tijde voldaan kan worden, 
afgelost is. Dc. pandeling kan óf zich zelf, óf an
deren, die in zijn macht zijn, b.v. zijn kind, in 
pand gegeven hebben, bij het opnemen van geld, 
dan wel in pandbeslag zijn genomen, wanneer 
hij eene schuld niet op den overeengekomen ver
valdag heeft betaald. Als grondslag van het 
pandelingschap strekt dus eene schuld. Het con- 
tractucelc pandelingschap in den Indischen Ar
chipel is eene Polynesische instelling. Welis
waar heeft in het Hindoesche recht dc schuld
eischer de bevoegdheid, zijn schuldenaar gebon
den naar huis te voeren en hem door slagen en 
bedreigingen te dwingen tot het nakomen zijner 
verplichtingen, maar dit pandbeslag is geheel iets 
anders dan het pandelingschap, dat bovendien in 
verscheidene gedeelten van den Archipel, waar 
dc invloed der Hindoe’s zich niet deed gevoelen, 
wordt aangetroffen. Evenmin is de gedwongen 
arbeid van den schuldenaar tot afbetaling zijner 
schuld met het contractueel pandelingschap ge
lijk test ellen ; op den pandeling toch rust een zake
lijk recht, terwijl de debiteur, die zulken arbeid 
moet verrichten, volgens het Moslcmsch recht 
zijnen persoonlijken staat behoudt en, als vrij 
persoon, niet het voorwerp van zakclijkc rechten 
kan zijn. Alleen op een slaaf is volgens den Islam 
pandrecht mogelijk. Een slaaf is echter do pande
ling niet, daar hij zich te allen tijde, door afbe
taling der schuld, vrij kan maken en, in beginsel 
althans, bevoegd is tot het aangaan van rechts
handelingen. Schuldslavernij, ook nu nog in den 
Archipel niet onbekend, schijnt althans op Java 
reeds vroegtijdig bestaan te hebben; het Oud- 
Javaansche wetboek Koetara M&nawa (Jonker, 
Een Oud-Jav. wetboek, Leiden 1885), maakt 
melding van schuldslaven (art. 270, 271). Zie Mr. 
A. W. C. Verwey in B. t. T. L. en Vlk. Vo volgr. 
VIII, bl. 237.

Ofschoon het pandelingschap eene vrij alge
meen in den Indischen archipel verspreide instel
ling is, werkt zij niet overal op dezelfde wijze, 
doch wordt hier in een hardcrcn, elders in een 
zachteren vorm toegepast. Terwijl de arbeid van 
den pandeling in sommige streken strekt tot aflos
sing van do schuld en hij dus na eenigen tijd 
weder geheel vrij man is, dient het verrichte werk 
elders hoogstens tot voldoening der rente, ja 

wordt het bedrag der schuld, niettegen
staande dien arbeid, steeds grooter en is het den
soms



PANDELING, PANDELINGSCHAP.282
I

dit zich onder den invloed der Maleischo heer
schappij ontwikkeld heeft; volgens hem komen 
o. a. meisjes door een Dajakschcn stam aan den 
Vorst afgestaan, na bckecring tot den Islam, — 
benevens krijgsgevangenen, eveneens na hunne 
bekeering, in dien toestand. Van do Kei-eilanden, 
waar, evenals op de Aroe-, Tanimbar- en Zuid- 
Westcr-eilandon, het pandelingschap een diep ge
wortelde volksinstclling is, wordt medegedeeld, 
dat dc echtgenoot van een meisje, die de koop
som aan het hoofd der familie niet betaalt, zoo
lang in zijn macht blijft en hem moet dienen, tot 
hij de schuld heeft afgedaan. Op liet eiland Nias 
is het pandelingscliap een algemeen verbreide 
instelling; vroeger werden pandelingen van dat 
eiland in grooten getale naar Sumatra’s Westkust 
gevoerd, waar zij vooral te Padang ook door Eu
ropeanen in dienst genomen werden; het Gouver
nement zelf bracht bij duizenden pandelingen 
van Nias naar Padang om de Maleiers van de 
drukkende transportdiensten te ontlasten.

Bij de Boegineezen en Makassaren is het pan- 
delingschap eveneens een diep gewortelde volks
instclling, en verschilt daar dikwijls weinig van 
slavernij. Reeds in de Oendang Oendang Boegis 
van 1676 wordt van pandelingen gesproken en 
gezegd dat „de stam der zoodanigen uitgerukt 
is” (art. XIV); naar de meening van Mr. I. A. 
Nederburgh (I. W. v. h. Recht no. 1419) zou het 
pandelingscliap echter eerst in zwang zijn geko
men toen menschenroof en eigenrichting door 
onzen invloed begonnen te verminderen. De pan
delingen worden bij de Boegineezen niet alleen 
voor huisdienst en veldarbeid gebruikt, maar ook 
talrijke pandelingen dienen aan boord der vaar
tuigen, waarmede de Boegineesche kooplieden 
tot op verre afstanden van hunne woonplaats 
handel drijven, en eveneens op vaartuigen voor 
de tripangvangst. Vervoer van pandelingen bui
ten hun geboorteland komt vaak voor, en leidt 
niet zelden tot slavernij. Het schijnt zelfs voortc- 
komen, dat iemand, wiens leven bij schipbreuk 
gered wordt, daardoor pandeling wordt; hij is 
toch verplicht den reeder een zeker bedrag uitte- 
keeren en wordt bij wanbetaling diens pandeling. 
Omtrent de Boegineezen van Koetei vinden wij ver
meld (Tromp in Bijdr. t. T. L. en Vlk. 5e Volgt’, 
dl. II bl. 195), dat men bij hen bijna geene vrije 
arbeiders heeft; wie werkkrachten noodig heeft 
neemt pandelingen (taoe manginrang). Als be
ginsel geldt bij hen, dat het pandelingscliap ein
digt met den dood van den pandeling; dat alleen 
de schuldenaar in zijn vrijheid belemmerd mag 
worden, en dat pandelingen, zonder hunne toe
stemming, niet verhandeld mogen worden. Er 
komen echter ontzaglijk veel overtredingen dezer 
bepalingen voor. Eigenaardig is het, dat ook bij 
hen, evenals op Zuid-Sumatra, pandelingscliap 
vaak voortkwam uit een overeenkomst van winst 
verdeeling (baliagi 1 a b a); als bij den handel 
verloren werd, moest de geldschieter eerst bijpas
sen, zoo noodig tot driemaal toe; daarna kon 
hij sluiting van rekening eischen en werd de 
vennoot, die het geld ontvangen had om daar
mede handel te drijven, pandeling voor het be
drag van de helft van het verlies. Gewoonlijk 
werd het geld niet geleend dan onder voorwaarde 
dat de vrouw van dengene, die het geld in han
den kreeg, de overeenkomst goedkeurde; deed zij 
dat, dan werden zij en hare kinderen ook .. : 
de schuld aansprakelijk. Ook kunnen bij de Boe

niet in pandelingscliap kunnen geraken, wanneer 
zy geen kennis hebben gedragen van dc schuld; 
dat de weduwe van den pandeling, die gedurende 
zijn diensttijd sterft, slechts Vo van de schuld 
behoeft aftedoen; en dat dc vrouwelijke pande
ling, door den schuldeischcr tot bijzit genomen, 
van de schuld bevrijd is. Volgens art. 7 der Oen
dang Oendang Laoet Nëgëri Malaka is de schuld 
van een matroos-pandcling na 3 jaar, 3 maanden 
en 3 dagen afgedaan. Volgens de Adat Lëmbaga 
van Benkoelen, die in art. 30 het pandelingscliap 
afschafte, bestond vroeger in Zuid-Sumatra een 
tweeledig pandelingscliap: de orang bëroe- 
tang mëngiring, dc gewone pandelingen, 
die slechts aanspraak hadden op voedsel en klee- 
ding, en wierarbeid strekte tot betaling der inte
ressen, en de orang bëroetang pëmbë- 
1 ah a n. De laatsten waren personen, die geld of 
goederen van een ander leenden, om te trachten 
daarmede zelfstandig winst te behalen, onder 
voorwaarde, dat dc verdiensten maandelijks in 
tweeën zouden verdeeld worden (winstverdeeling 
= b ë b ë 1 a li pént jaliarian), met dien 
verstande dat de cene helft voor den geldgever 
was en de andere helft voor den geldnemer, die nu 
pandeling (orang b ë r o et a n g) was ge
worden. Wanneer deze pandelingen hunne ver
plichtingen niet nakwamen, konden zij tot ge
wone pandelingen gemaakt worden. In de Oen
dang Oendang van Minangkabau eindelijk is be
paald, dat de crediteur’dén’ schuldenaar kon 
aanhouden om als pandeling dienst te doen, wel
ke bevoegdheid zich ook tot diens familieleden 
uitsfcrekte. In enkele streken was de bepaling in 
zwang, dat een pandeling door ieder jaar dienst 
/ 10 zijner schuld delgde (Van Hasselt, Midden- 
Sumatra, Volksbcschrijving, bl. 228). Het gebruik 
om geen interest te heffen van de schuld eens 
pandelings bestaat o. a. bij de Dajaks van de 
Barito, met name de Olo-Ngadjoe’s, bij de Ba- 
taks van het boven- en midden-stroomgebied van 
de Panei en Bila, en bij de bewoners van het land- 
schaj) Laboehan batoe. In laatstgenoemde streek 
komt het echter voor, dat het werk van den pan
deling dient tot schulddelging, in welk geval eene 
afzonderlijke rente berekend wordt, zooals ook in 
Pëlalawan de regel is. Verschillend zijn natuur
lijk de redenen, die de schulden veroorzaken, 
waarvoor de vrije man in pandelingschapgeraakt; 
bij verschillende stammen zijn speelschulden en 
opgelegde boeten de voorname oorzaak. Daar, 
waar een jongeling om te huwen een bruidschat 
moet uitkeeren aan de ouders van de bruid, zou 
dit wel aanleiding geven tot pandelingschap van 
den jonggehuwde, dat weder op zijne afstamme
lingen overgaat. Vaak is het moeilijk onderscheid 
te maken tusschen slavernij en pandelingschap, 
daar de schuldeischcr zoo groote macht over zijne 
pandelingen heeft, dat deze van die eens meesters 
over zijn slaaf zoo goed als niet verschilt. Vooral 
is dit bij de Dajaks van de Z.- en O.afdceling van 
Borneo het geval, waar zelfs het offeren van pan
delingen bij doodenfeesten toegelaten was (Pere- 
laer, Ethn. beschrijving der Dajaks, bl. 155 vlg.). 
Ook bij de Toba-Bataks oefende de schuldeischcr 
een onbepaalde macht uit; hij mocht den pande
ling in het blok sluiten, als slaaf verkoopen, hem 
zelfs dooden en opeten. Belangrijk zijn de rnede- 
deelingen van W. H. Senn v. Basel (T. v. N.- 
Indië, 1875, I, bl. 181) omtrent liet pandeling
schap der Dajaks op Borneo’s Westkust, zooals
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gincczon erfslavcn door den meester tot pande
ling gemaakt, worden voor een bedrag van hoog
stens ƒ ICO; na afbetaling dier schuld zijn zij vrij.

Ofschoon in ccne primitieve maatschappij, 
waar de middelen tot executie op de goederen 
van den debiteur zoo weinig doeltreffend zijn, het 
pandelingschap als middel van schuldaflossing 
zeker zijn goede zijde heeft en aan eene behoefte 
dier maatschappij voldoet, leidt het echter, zooals 
wij zagen, tot groote misbruiken, die vaak on
afscheidelijk van de instelling geworden zijn, en 
heeft het Ned. Gouv. dan ook terecht zijn invloed 
uitgeoefend om het zooveel mogelijk tegente- 
gaan. Reeds 24 Aug. 1G96 werd een verbod uit
gevaardigd tegen het uitleenen van geld aan in
landers onder verband van hunne lichamen, en 
werden zoodanige schulden, met het vernietigen 
van de corporeelo verbintenis in eene „simpele 
civile schultkennisse en obligatie” veranderd 
(N.-I. plakaatboek, III, bl. 410), welk verbod in 
Aug. 1699 voor Cheribon en op 8 Nov. 1715 (N.-I. 
plakaatboek, IV, bl. 73) algemeen herhaald werd, 
terwijl ook later dergelijke verbodsbepalingen 
volgden. Dat dit niet afdoende was, blijkt uit den 
aan hef van het besluit van Daendcls van 20 Aug. 
1808 (N.-I. plakaatboek, XV, bl. 113), waarbij 
het verbod hernieuwd werd, doch nu onder be
dreiging van zware straffen voor de overtreders. 
Deze bepalingen golden voor Java. Het Rcgee- 
ringsreglement van 1818 schafte wel het geven of 
nemen van pandelingen ter verzekering van eeni- 
ge geldclijke schuld of aangegane verbintenis in 
geheel Ncderlandsch-Indië af (art. 112), doch 
voegde daaraan toe, dat de op dit stuk reeds be
staande verordeningen van kracht bleven, tot
dat bij eene algemeene wet of bijzondere veror
deningen naar de plaatselijkc gesteldheid daarin 
zou zijn voorzien. Die regeling kwam tot stand 
bij Ind. Stb. 1822 no. 10, waarbij voor zoover 
Java betrof, straf gesteld werd op het nemen van 
pandelingen, terwijl alle contracten van pand- 
geving of pandneming van vrije menschen nietig 
verklaard werden. Verder werd daarin bepaald, 
dat in de Buitenbezittingen registers zouden wor
den aangelegd, waarin de pandelingen zouden 
worden ingeschreven en dat hun schuld door do 
verrichte diensten zou worden afgelost. Voor Ja
va trof de genomen maatregel volkomen zijn 
doel; ofschoon later van tijd tot tijd overtredin
gen voorkwamen, zoodat in 1851 (Ind. Stb. no. 
55) nog bepalingen werden gemaakt omtrent de 
verdeeling der geldboeten bij veroordeelingen 
verbeurd, is het pandelingschap er thans geheel 
verdwenen. Op vele der Buitenbezittingen kon 
de publicatie van 1822 slechts gebrekkig worden 
nagekomen, de herhaling van het verbod van het 
Regeeringsreglcment van 1818 in dat van 1827 
(art. 118) baatte natuurlijk evenmin. De Rcgec- 
ringsreglementcn van 1830 en 1836 (artikelen 117 
en 103) maakten onderscheid tusschen Java en 
Madoora, waar het pandelingschap verboden was 
en de overige eilanden, waar het onder vaste 
regelen moest worden gebracht, ten doel hebben
de de trapsgewijze afschaffing van dat gebruik. 
Art. 118 van het thans van kracht zijnde Regec- 
ringsreglcment handhaaft het verbod voor Java 
en Madoora en draagt den Gouverneur-Generaal 
°p dit toe te passen op de Buitenbezittingen, waar 
de maatschappelijke toestand het gedoogt; el
ders zouden algemeene verordeningen worden in

gevoerd, die de afschaffing van het pandcling- 
schap moeten bevorderen. In geen geval mocht 
het op do kinderen van den schuldenaar over
gaan, terwijl het vervoeren van pandelingen over 
zee — gedacht werd aan den uitvoer van pande
lingen van Nias naar Sumatra’s Westkust en 
Atjèh — absoluut verboden werd.

Ter voldoening aan de voorschriften van ge
meld art. 118 werd bij do ordonnantie van 7 Juli 
1859 (Ind. Stb. no. 43) vooreerst het verbod van 
het nemen van pandelingen tot zekerheid van 
schuld voor Java en Madocra herhaald, welk ver
bod voorts toepasselijk werd op Sumatra’s West
kust, de Lampongsche Districten, Banka, Billi- 
ton, de residentie Riouw, Amboina, Tcmate en 
Timor, in 1859 (Ind. Stb. no. 101) werd dit ver
bod tot de Minahasaen in 1865 (Ind. Stb. no. 104) 
tot Banda en 'Bcrikbelen uitgestrekt. Voorts werd 
bij de aangehaalde ordonnantie voor de Buiten
bezittingen, waar het pandelingschap nog niet 
kon worden afgeschaft, een reglement op het 
pandelingschap vastgesteld. Daarbij werd de 
registratie der pandelingen voorgeschreven en 
werden voorts verscheidene voorschriften in het 
belang der pandelingen gegeven. Zoo zou de 
schuld verminderen in evenredigheid tot de ver
richte diensten volgens regelen door de hoofden 
van gewestelijk bestuur onder nadere goedkeu
ring van den Gouverneur-Generaal vast te stel
len. Rente mocht niet worden berekend, terwijl 
de schuld ieder oogenblik ook bij gedeelten af
losbaar was. De overdracht van het recht van 
pandelingschap kon alleen met toestemming van 
den pandeling plaats hebben, terwijl het verbo
den was om pandelingen van hun vrouwen en 
kinderen te scheiden. Tal van boeten waren ein
delijk bedreigd* wanneer de schukleischer zijne 
verplichtingen niet nakwam. Bij Ind. Stb. 1860 
no. 61 werd het reglement voor de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Bornco voorloopig buiten 
werking gesteld, doch bij Ind. Stb. 1862 no. 140 
weder ingevoerd; voor het gouvernement Cele- 
bes en Ond. schorste een niet in het Ind. Stb. af- 
gekondigd besluit van 3 Maart 1S.60 de werking 
van het reglement, dat echter bij Ind. Stb. 1864 
no. 17 weder in werking gesteld werd. Bij Ind. 
Stb. 1S72 no. 114 werd een belangrijke stap voor
uit gedaan, daar het nemen van pandelingen tot 
zekerheid van schuld op straffe van boete in ge
heel Nedorlandsch-Indië verboden werd; de 
reeds wettig ingeschreven pandelingen bleven 
echter in dien toestand verkeeren. Zie voor dit 
reglement Verweij, t. a. p. blz. 234 en Mr. H. C. 
van Mecrten in het Tijdschrift: het Recht in 
Nederlandsch-Indië, LIX, blz. 32. In 1874 waren 
in hot Gouvernomentsgebied van Cclebos geen 
wettig ingeschrevenen o.vcr. In de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Bornco werden de 73 laatst 
overblijvendon eerst in 1S83 ontslagen.

Wat do zelfbesturen betreft word in 1859 (zie 
artikel 3 van het Gouvernementsbesluit van 7 
Juli 1859 no. 9, Bijblad op het Staatsblad van 
Ncd.-Iudië no. 704) den hoofden van gewestelyk 
bestuur in de Buitenbezittingen opgedragen om 
bij zich daartoe voordoendc gelegenheden de 
zelfbestuurders in kennis te stellen met do om
trent hot pandelingschap uitgevaardigde ver
ordeningen, hun het nut en de doelmatighoid 
daarvan in het belang van de menschheid en tot 
bevordering van welvaart en geluk der bevolking 
voor te houden en begrijpelijk te maken en te-
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en Boven-Kapoeas is het pandelingschap geheel 
verdwenen. Van do 140 pandelingen in Boven- 
Kahajan werden in 1907 102 vrijverklaard en 
voor de overblijvenden werd de afbetaling van 
dc schuld geregeld. Een dergclijkc maatregel 
werd ook getroffen ten aan zien van de nog in 
Pasir en Sampit aanwezige pandelingen. In de 
residentie Zuider- en Oostcrafdeeling van Bor- 
neo komen thans alleen bij de minder beschaafde 
Dajakstammen in de afgelegen en moeilijk te be
reiken bovenstreken van de afdeeling Samarinda 
nog pandelingen voor. Dc laatste der in de zelf- 
besturende landschappen van de afdeeling Mid- 
den-Celebes nog aanwezige pandelingen zijn se
dert ultimo Februari 1911 in vrijheid gesteld. In 
Bolaang Mongondou is in Augustus 1903 door 
het zelfbestuur het pandelingschap afgeschaft en 
verboden. Li een aantal zelf besturende land
schappen op Flores, Soemba en dc eilanden van 
de Solor- en Alorarchipels zijn in 1908 door het 
bestuur maatregelen genomen tot geleidelijke 
vrijmaking van de daar nog aanwezige pande
lingen. In de onderafdeeling Taliwang (Soemba- 
wa) kwamen de laatste pandelingen in 1910 door 
aflossing van hun schuld vrij. Ten aan zien van 
het landschap Soembawa werd bepaald, dat op 
ultimo Maart 1910 het pandelingschap verdwe
nen moest zijn. In Bali bestaat het pandeling
schap in de landschappen Badoeng en Kloeng- 
koeng niet meer sedert 1908, in Tabanan en 
Karangasëm sedert 1909. In het landschap Bang- 
li is op 31 Augustus 1910 en in het landschap 
Gianjar in 1912 een einde gekomen aan het pan
delingschap. Het pandelingschap is derhalve tot 
enge grenzen teruggebracht en een algeheele 
afschaffing van die instelling mag binnen af
zien baren tijd worden tegemoetgezien.

Literatuur. Zie behalve de reeds aangehaalde 
werken en schrijvers#Dr.G.A. Wilkcn, Het Pand
recht bij de volken Van don Indischen archipel 
(Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Nederlandsch-Indië, 5e volgreeks, 3c deel, 1888 
blz 555); dc Koloniale Verslagen 1859—1915;

^Ir. Ph. Kleintjes: het Staatsrecht in Neder- 
Iandsch-Indië, 3e uitgave, 1917, deel I; L. 
M. Vonck, Slavernij en pandelingschap (no. 
8 van de Berichten en Mededeclingen van do 
Vereeniging van ambtenaren bij het Binnen- 
Iandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië, 1909).

PANDËRMAN (jav.). Zie ARTEMISIA.
PANDHUISDIENST. Do bij Ind. Stbl. 1849 

no 52 vastgesteldo pacht voorwaard en bevatten 
onder letter C ook die voor dc pacht der pand
huizen. Die pacht werd, bij Ind. Stb. 1869 no 85 
te rekenen van 1 Januari 1870 afgeschaft, met 
vaststelling van bepalingen voor hen, dio hun 
beroep maakten van het uitleenen van geldsom
men van een bedrag van / 100 en daar beneden 
op pand on togen interest.

Reeds in 1874 werd vanwege het Opperbe
stuur do vraag aanhangig gemaakt, of do af
schaffing van do pacht der pandhuizen eft hare 
vervanging door een licentiestelsel heilzaam 
voor de bevolking had gewerkt. Dio vraag werd 
herhaaldelijk door do Indische rogeering ont
kennend beantwoord. Het onderzoek had haar 
versterkt in do overtuiging, dat het licentiestelsel 
moreel zeer nadeelig en materieel niet voordeelig 
was voor de bevolking, en dat do opoffering 
van de niet onaanzienlijke voordeelen, welke 
de pacht eenmaal aan het Gouvernement ople-

vens te trachten die bepalingen door hen tot 
richtsnoer te doen nemen. Vele jaren heeft het 
geduurd, voordat die overreding succes had en 
men „het nut en de doelmatigheid” der mensch- 
lievende bepalingen wat krachtdadig heeft doen 
inzien. In 1S90 was in Padang La was, Toba on 
Silindoeng de toestand nog zoo, dat voor schul
den der ouders dikwerf de dochters aan de schuld 
eischers in dienst werden gegeven; werden zij 
uitgehuwlijkt — vaak aan dc zonen der schuld- 
eischers — dan werd de schuld met den bruid
schat verrekend. Van Djambi wordt medege
deeld, dat de pandelingen alleen recht op voeding 
hadden en door verstrekking van kleercn cn ge
reedschappen de schuld werd vermeerderd. Ont
vluchtingen naar de Gouvernementsnederzet- 
ting te Djambi hadden veelvuldig plaats; zij 
werden dan als Gouvernementsonderdanen in
geschreven, uitlevering werd geweigerd, maar de 
schuld onderzocht en een .termijn tot afbetaling 
gesteld.

In andere streken (Atjèh, Zuider- en Ooster- 
afdeeling van Bornco en Timor) was afbetaling 
van schuld door de pandelingen vrijwel on moge
lijk en hun toestand aan slavernij gelijk. Feite
lijk valt eerst in de 20e eeuw een groote verbete
ring en vooruitgang te bespeuren. Bij Ind. Stb. 
1902 no. 126 werd het nemen van pandelingen 
tot zekerheid van schuld op het eiland Lombok 
verboden en een reglement op het pandeling
schap ter voorbereiding eener algeheele afschaf
fing vastgesteld. Dit reglement komt in hoofd
zaak overeen met dat van Ind. Stb. 1859 no. 43. 
In 1903 werden 60 pandelingen geregistreerd, die 
einde 1906 allen ontslagen moesten zijn. Verder 
mag worden gewezen op de verschillende rege
lingen, welke in 1903 ter Oostkust van Sumatra, 
in 1904 in de landschappen van Centraal-Celebes, 
behoorende tot de afdeeling Tominibocht, in 
1905 in de Simëloengoenschc landschappen en de 
Eurolanden, in 1906 in Midden- en Zuid-Celebes 
en op Bali getroffen werden, met het doel om het 
pandelingschap geleidelijk af te schaffen in na
genoeg alle zelf besturen de rijkjes en wel door 
registratie van de pandelingen, vaststelling van 
hun schuld, bepaling van het bedrag waarmede 
de schuld door den te verrichten arbeid maande
lijks zou verminderen en eindelijk bepaling van 
hettijdstip, waaropde dienstbaarheid zou eindigen. 
Die regelingen gingen hand aan hand met de sub 
voce slavernij behandelde omzetting van slaver
nij in pandelingschap. Zoo werden in 1905 door 
den sultan van Siak krachtige maatregelen ge
troffen om aan het pandelingschap in zijn gebied 
een eind te maken. In Djambi is het voornamelijk 
bij de anak-radja gebruikelijk pandelingschap 
door de uitbreiding van onzen invloed in 1906 
geheel verdwenen. Voor dc algeheele afschaffing 
van het pandelingschap ter Oostkust van Suma
tra werd 1 Januari 1910 als eindtermijn gesteld, 
nstellingen, welke eenige overeenkomst hadden 

met pandelingschap werden in 1908 nog gevon
den in Tajan, Sanggau, Sëkadau, Koeboe, Sim
pang en Sintang (Westerafdeeling van Bornco). 
De pandelingen in Tajan hadden geen andere 
verplichtingen dan dat zij onbetaalde diensten 
moesten prestoeren bij gelegenheid van groote, 
door de vorsten te geven feesten. Zij konden zich 
tegen betaling van een losprijs van ƒ 30 loskoo- 
pen. In Boeloengan is het pandelingschap mot 

ingang van 21 Maart 1906 afgeschaft. In Midden-
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verde, bijna uitsluitend aan do houders dor 
pandhuizen was ten goede gekomen. Hot getal 
pandhuizen was sedert do afschaffing der pacht 
sterk vermeerderd, en het getal beleoningon on 
het bedrag der geleende sommen hielden met die 
toeneming nagenoeg gelijken tred. De menigto 
van pandhuizen bevorderde de diefstallen, om
dat zij don afzet van gestolen goederen gemakke
lijk maakte, terwijl do pandhuizen, althans op 
de hoofdplaatsen, niet strekten om te voorzien 
in werkelijke en onvermijdelijke behoeften, 
maar schier uitsluitend dienden ten behoove 
van hen, die tengevolge van luiheid, spel of 
dergelijke oorzaken tijdelijk geld noodig hadden.

Met deze uitkomsten voor oogen, meende do 
Regeering geen vrijheid te hebben om het licen
tiestelsel langer te blijven verkiezen boven het 

achtstelsel. Dientengevolge werden, bij Ind. 
tb. 1879 no. 304, maatregelen genomen om do 

invoering van de pacht der pandhuizen weer 
mogelijk te maken en werden vervolgens, bij 
Ind. Stb. 1880 no. 17 jis no. 82 en 83 bepaald, dat 
in geheel Nederlandsch-Indië, behalve in de ge
westen Lampóngsche districten, Riouw, Me- 
nado, Amboina, Ternate en Timor, waar de be
staande regeling betreffende do pandhuizen d.i. 
het licentiestelsel voorloopig van kracht zou 
blijven, het recht tot het houden van pandhuizen 
voor rekening van het Gouvernement zou blijven 
verpacht. Bij Ind. Stb. 1882 no. 183 zijn daarop 
ook do afdeelingen Boelèlèng en Djëmbrana 
(Bali) uitgezonderd. Wie in de genoemde van 
de pacht uitgezonderde gewesten of afdeelingen 
van het uitleenen van geldsommen tot een 
bedrag van ƒ 100 en daarbeneden op pand en 
tegen interest zijn beroep maakt, is verplicht 
zich vooraf te voorzien van eeno vergunning 
geschreven op een zogel van ƒ 60 (Ind. Stb. 
J 885—131, art 36). Zie Ind. Stb. 1869—85 gow. en 
aangevuld bij Ind. Stb. 1871—64 en 136, 1879— 
304, 1903—239 on 1912—227 en 228).

Zie omtront de pacht in de buitenbezittingen 
Ind. Stb. 1898 no. 25 en 26 (invoering in do 
Lampóngsche districten), Ind. Stb. 1903 no. 
402 en 403 en verder de bij BELASTINGEN 
(aan het slot) genoemde regelingen.

Op Java on Madoera is de pacht door do regie 
vervangen. In 1900 werd het denk beold om tot dien 
maatregel over te gaan in overweging genomen 
met hot doel om aan do misbruiken bij do pacht 
een einde to maken en racer met het belang van 
de bevolking rekening to houden. Een uitge
breid onderzoek naar de bestaande toestanden

honderd guldon niet to boven gaat. Van dit 
verbod zijn uitgesloten de door den G. G. aan- 
gowezen op philantropischon grondslag worken- 
do crediotinstollingcn. Het aantal en de ligging 
van do gouvernomentspandhuizen wordt door 
den Landvoogd bopaald. Sedert 1904 is do regie 
geleidelijk verder op Java en Madoera inge
voerd (Zie Dl. I der Reg. Alm. voor Ned. Indië 
op pandhuisdienst). Vermelding verdient echter 
nog, dat in de residentie Soerakarta nog pand
huizen bestaan krachtens door de inlandscho 
vorsten verleende vergunningen. Zij zullen ge
leidelijk door Gouvernements-pandhuizen worden 
vervangen, (no. 34 der stukken—begrooting voor 
1917, bl. 4,).

Voor het beheer en de exploitatie der Gouver- 
nements pandhuizen is een reglement vastge
steld bij Ind. Stb. 1905 no. 490. Zie ook Ind.
Stb. 1907 no 225, 1908 nos 477 en 576, 1915 no.
196 en 1916 no. 548.

Omtrent de formatie, die grootendeels in 
verband met de behoefte jaarlijks bij de be
grooting wordt geregeld zie Ind. Stb. 1907 no.
99, 1908 no. 437, 1912 no. 162 en 311, 1914 no.
167 en 168, 1915 no. 195 alsmede 1916 no. 38 
en 393, 1910 no 349, 1913 no. 3 en 1914 no. 168 
1915 no. 138 en 195. Voor de instructie van het 
hoofd van den dienst, Bijbl. no. 6338, 6445 en 
7715. Voor buitengewone traktementsverhoo- 
ging en belooning, Ind. Stb. 1911 no. 326 en 405 
en Bijbl. no. 7789. Over pandveilingen buiten be
moeienis van een vendukantoor, Ind. Stb. 1908 
no. 569 jo 1915 no. 129.

Het saldo van de pandhuisregie bedroeg, 
met inbegrip van hetgeen voor reserve werd 
bestemd, volgons de algemeene bedrijfsrokening 
in de jaarverslagen over 1914 t/m 1916 resp. 
ongeveer / 3.508.900, ƒ 4.552.800 en / 5.511.000, 
terwijl de pacht in die jaren opbracht ongeveer 
/ 499.000, / 351.900 en / 300.000 (voorl. cijfer).
Het in Ind. Stb. 1905 no. 490 opgenomen rente
tarief is nog hetzelfde als dat, hetwelk onder do 
pacht gold. Herhaaldelijk is verlaging daarvan 
in overweging genomen, doch nog zonder resul
taat, hetzij omdat de geldolijke govolgen voor f,.. 
geheel Java on Madoera niet waren to overzien, 
hetzij omdat eone verlaging, waarbij de pandhuis- 
dionst tegen verlies op de exploitatie zou zijn ge
waarborgd, van to geringe beteekonis zou zijn ge- ; 
weest. Thans bestaat hot voornemen om over een 
paar jaren tot den maatregel over te gaan.

Literatuur. De pandhuispacht, Memorie van •
Mr. P. Brooshooft I Semarang 1888 bl. 158.
I. G. 1893 II 1341 en 1565. Tijdschr. v. N. en 
L, N. I. XLII p. 139. Het onderzoek naar do 
werking der pandhuispacht en de proefneming 
met eigen beheer, de Wolff van Westerrode 
bijgestaan door Van Ende en Nittol. 2 dln. 
Jaarverslagen van den gouvernements pand- 
huisdionst 1902 en volgendo. Th. van Dissel. 
Verzameling circulaires enz. botroffende den 
pandhuisdienst over 1903 en vlgdo jaren. Ost- 
meier. Handleiding bij het schatten. (1910).’
C. G. Polvlict. Onzo banken van leening en do 
pandhuizen in Ned. O. I. Vr. v. d. Dag XX 
1905,933. T. B. B. XIX 133, XX, 1, XXI, 102,
443, XXII 410,1. G. 1912.1. 654.. ■ ' -

PANDITA (POELOE). Zie PËNIDA.
PANDJALIN (jav.). Algemoeno naam voor 

Rotan. Zio aldaar on bij GALAMUS.
PANDJALOE. Zio PËNDJALOE.

£
werd in gesteld en proef pandhuizen werdon op- 
gcrieht (1 April 1901 Ind. Stb. 131 te Soek iboc-. 
ini en 1 April 1902 Ind. Stb. 462 to Tjiandjoc r). 
Zulks leidde, nadat het onderzoek in Bantam, 
Batavia en do Preanger Regontsch. geëindigd 
was, tot eeno beslissing over het beginsel bij 
aanvullingsbogrooting voor 1903 (Ned. Stb. 221, 
Ind. Stb. 337). Gevolg daarvan was het begin 
der definitiovc invoering met den aanvang van 
1904 bij de regeling in Ind. Stb. 1903—402 en 
403 (Zio ook Ind. Stb. 1910—482). Wa'hr de 
exploitatie der pandhuizen door do Regee- 
ring in eigen beheer is genomen, is het aan 
niemand geoorloofd tegen inpandgoving dan wel 
ia den vorm van koop en verkoop met recht 

wederinkoop of in den vorm van eenvan
commissiucontraet gelden of goedoron uit to 
leenon, waarvan het bedrag of de waardo één
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Literatuur f) Wilken, Verspreide geschriften,. 
II, bl. 3S9; R. Af Kern in Ind. Gids 1912;>vMr. 
C. van Vollen hoven, Het adatrecht van N.-I. 
I, tweede afdecling; Mr. K. L. J. Entlioven, Het 
adatrecht in de jurisprudentie, 1912; Pandec
ten van het adatrecht IV, 1918. Een ter Suma- 
tra’s Westkust aan velen bekende pandrecht- 
nota van De Rooy is nog niet gedrukt.

PANÉ. Naam van een marga of stam in do 
Bataklanden, bijna uitgestorven. Slechts in en
kele doelen van de Bataklanden worden nog 
leden, weinig in aantal, aangetroffen. Vermoedo
lijk heeft deze stam aan de Pané- of Panei-rivier 
(zie PANAI) den naara gegeven.

De Bataks verstaan onder dien naam ook een 
zeegeest, en geesten die in het luchtruim zwe
ven. In oorlogstijd zoekt men hunne plaats door 
berekening te weten en men voorspelt dan den 
vermoedelijken uitslag van ondernemingen. (Zie 
Bataksch woordenboek van Dr. H. N. Van der 
Tuuk).

PANÉGOWANG (jav.). Zie HYDROCOTYLE 
ASIATICA.

PANEI of PANÉ. Landschapje in de onderaf- 
deeling Simëlocngoen van de afdeeling Simë- 
loengoen en de Karolanden, gouvernement Oost
kust van Sumatra. Het bevindt zich een weinig 
ten Oosten van de Noordhelft van het Tobameer 
en omvat voornamelijk het gebied tusschen de 
Bah Hapal en de Bah Bolon, twee riviertjes, 
die zelfstandig door de laagvlakte naar de straat 
van Malaka stroomen. Het Zuidelijk gedeelte 
vormt een deel van het onafzienbare plateau, 
dat zich van Siantar. tot in de Karolanden uit
strekt. Panei wordt bewoond door £ 1100 gezin
nen, verdeeld overeen 100 dorpen. Hoofdmiddcl 
van bestaan der inlandsche bevolking vormt 
voornamelijk de rijstbouw langs de riviertjes, en 
veeteelt, vooral van varkens, en de teelt van 
paarden op de alang-alangvelden van het plateau. 
Het landschapje is in 1907 bij het rechtstreek- 
sch gouvts.gebied getrokken. Het trekt de aan
dacht voor de Europeesche cultures. Reeds zijn 
er 3000 H.A. in concessie gegeven. Hoofdplaats 
is Pëmatang Panci.

PANËMBAHAN. (jav., soend.); Panëmbcu- 
heun (mad.), afgeleid van „sëmbali”, dus „voor
werp van eerbiedigo vereering”. Hoogc titel, een 
vorstelijken rang aanduidende, die op Madoera 
vroeger door regenten en te Cheribon door do 
vorsten gedragen werd, doch op Java thans 
slechts zelden wordt toegokend. De vorsten van 
Mat ara m voerden van ongeveer 1586—1620 dien 
titel, die ook thans nog wel, bij wijze van hoogo 
uitzondering, door den Socsoehoenan van Soo- 
rakarta of den Sultan van Djokjakarta aan een 
der prinsen, voor wien zij grooten eerbied koes
teren, zou kunnen worden gegeven. Do titel zou 
ook door het Gouv. aan regenten als bijzondere 
onderscheiding verleend kunnen worden; voor 
zoover bekend is, geschiedde dit nimmer. In do 
Wesler-afdeeling van Borneo eindelijk 
versekeideno inlandsche vorsten dien titel.

PANËMBONG. Vrocgero naam (vóór 1913) van 
hot district Bajongbong van de contröle-afdecling, 
het regentschap en do afdeoling Garoot, residentie 
Preanger regentschappen.

PANFLUIT. Zio MUZIEK 
INSTRUMENTEN.

PANGA. Zie TEUN OM.
PANGANDARAN. District van do contrölo-

PANDJANG (POELAÜ-) of NOHA PRÉKA.
Eiland in West Nieuw-Guinca ten Z.W. van Fak- 
Fak. Het is ongeveer 17 K.M. lang on bestaat uit 

smallen heuvelrug. Ten W. hiervan 
liggen nog eenigc eilandjes, waaronder P. Ega en 
Batoe Poet ik.
! - Op P. Pand jang komt veel ijzerhout voor, 
dat gaarne door de bevolking van den vasten 
wal gebruikt wordt, omdat het door de geringe 
breedte van het eiland zoo gemakkelijk naar do 
kust te transporteeren is. P. Pandjang wordt 

bewoond en wel vooral door

een

=-
=T

lan gza merhand 
Keineezen, die er prauwen maken en Bocton- 
neezen, die er tuinen aanloggen. In 1904 werd 
op den Oosthoek een kustlicht gebouwd.

PANDJANG. Eiland behoorende tot de Zuid- 
Natoena eilanden der afdeeling Poelau Toedjoeh, 
residentie Riouw en Onderh. De oppervlakte 
bedraagt ± 9 K.M.2 Zie POELAU TOEDJOEH.

PANDJANG (STRAAT). Zie BROUWER- 
STRAAT.

PANDRECHT (in Indonesië aangeduid met 
termen, die van gadai, sanda, en dcrgclijke 
grondwoorden zijn afgeleid) kan zoowel grond 
betreffen als roerend goed, en kan zoowel bruik- 
pand als bewaarpand zijn. De gewone vorm van 
grond verpanding is een bruikverpanding wegens 
verschuldigd geld, waarbij de opbrengst van 
den akker of tuin ruimschoots de rentederving 
goedmaakt, zoodat de pandnemer geen belang 
heeft bij een spoedig einde van de transactie; 
zulk een grond verpanding kan een on beperkten 
tijd duren, en komt bijna alleen daar voor, waar 
sawahs of andere waardevolle cultuurgronden 
bestaan. Verpanding van roerende voorwerpen 
daarentegen is veelal bewaarverpanding, waarbij 
echter de pandnemer zich met zulke voorwerpen 
tooien mag, als zij zich daartoe leenen. De pand
gever, mag, tegen betaling van de verschuldigde 
som (al dan niet met een toeslag), het pand lossen 
(tëboes enz.), mits hij bij grondverpanding het 
tijdstip van lossen doe vallen na den oogst. In 
streken of in gevallen, waarin verkoop van grond 
verboden of gehaat is, neemt grondverpanding 
de economische plaats van grond verkoop in 
(Minangkabau b.v.); ook geschiedt meermalen 
de gerechtelijke executie op grond niet door 
gedwongen verkoop, maar door gedwongen ver
panding (Minangkabau, Zuid-Gelebes, Bali). Een 
bevoegdheid van den pandnemer om het pand 
na zekeren tijd te naasten komt voor; die om 
het pand te verkoopen is zeldzaam. Op Zuid- 
Celebes, Bali en West-Java begint zich uit het 
pandrecht op grond een inlandsche hypotheek 
te ontwikkelen, welke den verbonden grond in 
handen van den schuldenaar laat; de verorde
ning op het kredietverband in Ind. Stb. 1908 no. 
542, beoogt dit zelfde instituut in te voeren, 
doch in westersche vormen.

'
■
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De omstandigheid, dat in vele streken op ver
panding worden toegepast de termdjoeal en ver
wante woorden — welke niet slechts op „verkoo- 
pen”, maar op elk overbrengen van goed ineens 
anders macht tegen contante betaling van geld 
(dus ook op verpanden en verhuren) zien —, 
heeft Europeanen er toe gebracht het pandrecht 
veelal te beschouwen als een verkoop met beding 
van wederinkoop. Hoewel ook het renteverbod 
van den islam tot dezen vorm van verkoop aan
leiding zou kunnen geven, is er meestal geenerlei 
reden de verpanding aldus op te vatten.

voeren

\

MUZI EKen
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afdoeling Bandjar, regentschap, en afdeeling Ta- 
eikmalaja, rcsidentio Prcanger rcgontschappen, 
niet 4 ondordistricten, 33 desa’s en oeno opper
vlakte van 333 K.M.2 Do gelijknamige hoofd- 
plaats is gelegen op don smallen toegangsweg 
naar het schiereiland Panandjoeng aan do Zuid
kust, zie aldaar. In het dorp ligt ook de pasang- 
grahan van den zelfden naam.'/

PANGANG-KAKO (?). Eeno Koekoek-soort, 
Cuculus concretus, wordt in West-Sumatra 
aldus genoemd, en in Oost-Sumatra Radja- 
wali. Op Celebes heet Cuculus canorus Oeng- 
goegoe. Op Andai (N. Guinea) wordt Cuculus 
optatus Noesjak genoemd. Cacomantis inspe- 
ratUrS wordt door de inboorlingen op Ternato 
Boeroeng-swangi genoemd, op West-Sumatra 
Sikap- of Sikok-bilalang.

PANGÉRAN. (jav., soend., mad.) Van de 
godheid gezegd beteekent dit woord „Heer”; 
het wordt als titel aan personen van zeer hoogen 
rang toegokend; in de Vorstenlanden op Java 
hebben alleen zoons van een Vorst, als zij vol
wassen zijn, recht op dezen titel (zie ADEL,); 
soms worden echter personen wegens bewezen 
diensten of op grond van het huwelijk met eeno 
van ’s vorsten naaste vrouwelijke bloedverwanten 
tot Pangóran verheven (Pangéran sëngkan). De 
zoons van den vorst worden als Pangéran poetra 
onderscheiden; onder hen draagt de oudste zoon 
van den vorst uit cone hoofd vrouw, als hij meer
derjarig is on door hot Gouv. tot troonopvolger 
is verheven, den titel van Pangéran adipati 
anom; do oudste zoon uit een bijzit draagt den 
titel van Pangéran ngabèhi. Allo andere zoons 
zijn Pangéran aria; dit laatste praedicaat wordt 
dikwijls in een ander, b. v. toemenggoeng veran
derd. In Soerakarta erlangen de oudste zoons van 
een Pangóran poetra en soms ook andere zoons 
den titel Pangéran; in Djokjakarta is dit meer 
een uitzondering. Zij worden als Pangéran sënta- 
na onderscheiden, waartoe ook verder verwijderde 
afstammelingen van een vorst bohooren, wan
neer deze, bij wijze van gunst, den titel Pangéran 
ontvangen. De zoogen. onafhankelijke vorsten 
in do Vorstenlanden voeren den titel Pangóran 
adipati aria.. Zie Mr. L. W. C. Van den Berg, De 
inlandsche titels en rangen, Bat. 1887, bl. 76 vlg.

In do Gouv. landen op Java en Madoera kan 
do titel van Pangéran bij wijze van hooge onder
scheiding verleend worden aan regenten, die den 
lande grooto diensten hebben bewezen; slechts één 
regent op .Java, n.1. die van SoemëcUng, voert 
thans(1918)dien titel. Over het algemeen wordt de 
titel Pangéran in de Gouv. residentiën nimmer 
door geboorte verkregen, doch uitsluitend als 
gunst van het Gouv.; eenigo malen is hot voorgo- 
komen, dat een verdienstelijk Arabisch hoofd mot 
dien titel in den inlandschen adel werd opge- 
nomen. Verscheidene familieleden van do vroo-

Pangéran door vorsten gevoerd, zooalsop Borneo 
door de vorsten van Mampawa, Soohaid, Boenoot, 
Silat, Kota Waringin en Pasir, gewoonlijk met 
bijvoeging van Ratoc. In het Palombangscho kan 
de titel Pangóran aan districtshoofden, Pasirah’s, 
verleend worden. Ook in hot Riouwscho dragon 
enkele lioofdon den titel Pangóran. 

PANGËRANGO.Zio GËDÉH-PANGËRANGO.
PANGEI, PANGI. (boeg., mak., bal., bat.,

MAL. MOL., MIN. LANDST.) ; Pootjoong (JAV.); Pi- 
tjoeng, Pat joeng (soend.); Këpajang (mal.); Si- 
maoeng, Kapètjong (minangk.); Ngafoo (amb. 
tan.).

Pangium cdule Reinw., fam. Bizaceae- Pan- 
gieae. Fraaie boom, in don geheelen Indischen 
archipel voorkomend en ook vaak bij do kam
pongs gekweekt. De oliehoudende zaden zijn 
een gezocht inlandsch voedingsmiddel, maar zij 
moeten daartoe vooraf ontdaan worden van eon
vluchtig giftig bestanddeol (blauwzuur), hotgeon, 
geschiedt door do zaden te koken of te roosten 
in water te weeken of in den grond te begraven; 
het zoo toobereide zaad heet in Jav. k 1 o e w a k 
(këloewak),Soend.jk el ë wëk. De bladeren dienen 
als uitwendig geneesmiddel en als vischbedwel- 
mend middel; de fijngestampte verscho zaden 
in Bantam als zoutsurrogaat om zeevisch lang 
goed te houden. Do uit do zaden geperste olie 
dient als lampolie en als uitwendig geneesmid
del bij huidziekten, op de wijze van chaul- 
moogra-olie. Over de simaoeng-olie op Sumatra 
is reeds op bl. 79 van dit deel een en ander 
medegedeeld Ook als insectendoodend middel is 
Pangium in gebruik. Al deze toepassingen be
rusten op de aanwezigheid van blauwzuur 
(cyaanwatorstof), dat in alle deelen van dezen 
boom rijkelijk voorhanden is on ook voorkomt 
in de andere gewassen derzolfde groep (Pangieae.). 
Voor de plantenphysiologie is dit gewas van 
groote beteekenis geworden door Prof. M. 
Treub’s onderzoek over het verband tusschon 
de cyaan waterstof- en de ei wit vorming in deze 
plant („Sur la localisation, le transport et le 
röle de Tackle cyanhydrique dans le Pangium”, 
in Annales do Buitenzorg, XIII, 1895).

PANGGANG. District met gelijknamige hoofd
plaats van het tot het Sultansgebied behoorende 
regentschap Bantoel, rcsidentio Djokjakarta, mot 
drie ondordistricten, t. w. Woeloohadëg, Bam- 
bang en Djagadajah.

PANGGANG (soend.). Zio IIEPTAPLEU- 
RUM on TREVESIA SUNDAICA.

PANGGOEL. District van de contröle-af- 
deeling on hot regentschap Trënggalèk, af- 
deoling Toeloeng-Agoong der residentie Kediri; 
met eeno opporvlakto van 436 K.M.a. Het district 
telt 44 desa’s on had uit. 1905 eeno bevolking van 
^ 41.000 zielen, waaronder enkele Europeanen 
en eon 50tal Chineezen.

PANGHOELOE(t.r. pangooloe) (JAV.),pënghoc- 
loo (mal.), panghoeloe (soend.); d. i. „hoofd” is 
de titel, welke op Java, ter hoofdplaats van een 
regentschap, wordt gevoerd door het hoofd van 
het moskeepersoncel (zie aldaar). Deze Inland- 
sche ambtenaar, die in geen enkel opzicht is gelijk 
te1 stellen aan een „priester” (zie MOSKEEPER- 
SONEEL), zou veeleer do directeur der moskee 
genoemd kunnen worden.

Hij administreert de foudsen,welke aan do mos
kee toebehooren, regelt den dienst in het gobouw 
en heeft het toezicht op de moskeebeambten on

gero vorston van Chóribon voorden dien titel; in 
1872 is echter door do Regeorlng bepaald, dat 
voortaan niemand dien zou mogen voeren dan 
krachtens een speciale door haar verleende ver
gunning, interoepen door het hoofd der familie. 
Thans (1918) zijn daar nog 3 zoogonaamdo „ge- 
mediatiseorde” 
nl. van

Sultanshuizon,
_ do Kasëpoehan, de Kanoman en do 

Katjërbonan. Alleen het eersto hoofd heeft don 
ite van „Pangéran Adipati”, de twee anderen 

van „Pangóran”.
p sommige Buitenbezittingen wordt do titel

hoofden van
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Literatuur ;;\0. Snouck Hurgronjo, Rapport 
over de Mokammedaansckc godsdienstige recht
spraak m.ct name op Java (Adatrecktbundel I, 
206 vv.)^Do Atjèhcrs, I, 368 vv. (The Achehnese, 
X, 338 vv.);\De' Islam in Ned.ïndië, p. 1.1, vv. 
(Grooto godsdiensten, Serie II, p. 387 vv.)ï.sHet 
Mohammedanisme (Colijn’s Neerland’s Indiö.1, 
p. 264); L. W. C. van den Berg, De Mohamm. 
geestelijkheid en geestelijke goederen op Java 
en Madoera (Tijdschr. v. li. Batav. Genootsch. 
Dl. XXVII (1SS2) p. 7.); herziene overdruk van 
die verhandeling (Batavia 1882) p. 6 vvATh. W. 
Juynboll, Handleiding Mohamm. wet‘(1903)) 
p. 75 vv.J\ P. J. Veth, Java Dl. IV. (1907) p. 
429 v.

op al hunne verrichtingen, zoowel ten behoeve 
van den eeredienst als in verband met het sluiten 
der Mohammedaanscko huwelijken (zie ISLAM 
III, c) en — vooral op West-Java — met het 
innen der djakat (zie aldaar). Hij beheert en ver
deelt de emolumenten, welke aan deze werk
zaamheden van het moskeepersoncel verbonden 
zijn. Verreweg het grootste aandeel in die emo
lumenten kent de pangoeloe, krachtens oud ge
bruik, aan zich zelven toe; hij heeft echter zijner
zijds de kosten te dragen van het gewone onder
houd van de moskee en het meubilair, de ver
lichting van het gebouw, enz. (zie MOSKEEKAS). 
In den regel worden geen vaste functiën bij den 
eeredienst door den pangoeloe zelven waarge
nomen. Ook komt het slechts bij uitzondering 
voor, dat deze ambtenaar persoonlijk eene 
huwelijkssluiting leidt of voltrekt, behalve in de 
hieronder (sub 3) genoemde gevallen. De hoofden 
van het moskeepersoncel op kleinere plaatsen 
gelden als de naïb’s of wakiVs (dwz. plaatsver
vangers resp. gemachtigden) van den pangoeloe 
ter afdeelingshoofdplaats. De pangoeloe1s dragen, 
althans in functie zijnde, gewoonlijk de Arabische 
kleederdracht (tulband en tabbaard) met of zon
der rozenkrans. Bijna allen hebben de bedevaart 
naar Mekka verricht en zich de Arabische taal 
min of meer eigen gemaakt; zij dragen ook ge
woonlijk Arabische namen, al zijn zij Inlanders.

Het gebruik op Java brengt mede, dat de 
meeste pangoeloe's in hun ressort tevens de 
functiën vervullen van den Mohammedaanschen 
„rechter” (den zgn. k&dhi; in Nederl.Indië ge
woonlijk als kali uitgesproken). In deze hoedanig
heid is de pangoeloe belast met (1) het beslissen 
van geschillen betreffende familie- en erfrecht, 
overeenkomstig do Mohammedaansche wet (zie 
RAD AGAMA); — (2) het aanstellen van voog
den over Mohammedaansche minderjarigen; — 
(3) het uithuwelijken van Mohammedaansche 
vrouwen, die bij hare huwelijksvoltrekking niet 
kunnen beschikken over eenen wali uit hare 
manlijke bloedverwanten en voor wie de pang
oeloe daarom als overheids-taafó (wali h&kim, 
zie WALI) optreedt; —en (4) het administreeren 
van wakap's (zie aldaar).

De Regeering maakt daarenboven gebruik 
van de diensten der pangoeloe's door hen bij den 
landraad aan te stellen tot Mohammedaansch 
adviseur, tevens belast met het afnemen van den 
eed, ter terechtzitting, aan de Mohammedaansche 
getuigen. Slechts op de hoofd plaatsen van ge
westen benevens op eenige afdeelingshoofdplaat- 
sen wordt door de Regeering een afzonderlijk 
Inlandsch ambtenaar tot landraads-partgoeloe 
(tevens voorzitter van den rad agama) aangesteld 
naast den (steeds door den regent benoemden) 
moskee-pangoeloe. Deze laatste wordt door do 
bevolking ter onderscheiding van eerstgenoem- 
den o. a. met de benamingen pangoeloe lcawin 
(d.i. huwelijks-pemg’oeZoe), panghoeloe hakim, of 
ook pangoeloe masdjid aan geduid. In de Prean- 
ger komt dit niet voor; daar worden beide be
trekkingen overal door dezelfde personen ver
vuld en de Regeering streeft er naar, om dit ge
bruik ook elders tot regel te maken. De bij den 
landraad aangestelde pangoeloe'8 genieten als 
zoodanig eene vaste bezoldiging van wege het 
Gouvernement. Hij worden ook door het Euro- 
peesche Bestuur benoemd.

Zie ook RECHTSWEZEN.

H
;

PANGIÜM. Zie PANGEI en TOEBA.
PANGKADJÉNÉ. Onderafdeeling der afdec-, 

ling Makasser, gouv. Celcbesen Ond., bevattende 
de districten Pangkadjéné, Labakkang, Sëgéri, ^ /
Marang en Balotji. De standplaats van den 
controleur is Pangkadjéné, op ruim twee uur 
van de kust gelegen aan het gelijknamige rivier
tje, dat op den Piek van Maros ontspringt en 
zich even beneden do hoofdplaats in twee ar
men,. de Towa en de Patong, splitst.

PANGKAH. District van do cont'rolo-afdeeling 
Protjot, regentschap en afdeeling Tëgal, residen
tie Pekalongan mot eene oppervlakte van 95 
K.M.2 Het district telt 2 onderdistricten mot 38 
desa’s; eind 1905 had het eene bevolking van 
ruim 48.000 zielen, waaronder een 20tal Europea
nen, en ovenzooveel Chineezon. In dit district 
ligt de suikerfabriek van denzelfdon naam.

PANGKALAN. In het algemeen de plaats, 
waar een landweg begint cn aansluit aan een ri
vier. Is ook de naam van een landschap in de 
Kamparlanden (zie aldaar).

PANGKALAN BRANDAN. Naam van

■ /:

f -

een
havenplaats in de onderafdeeling Beneden Lang- 
kat (afdeeling Langkat, gouvernement Oostkust 
van Sumatra) gelegen aan de Babalan-rivier, 
die ten Z.O. van de Aroe baai uitstroomt. Hier 
heeft de Koninkl. Petrolcummaatschappij hare 
oorspronkelijke vestiging aangelegd en in 1892 
de eerste petroleum verwerkt afkomstig van het 
terrein Tëlaga Said, dat echter in 1898 plotseling 
vrijwel ophield petroleum te leveren (medio 1917 
productie nog -j- 37.000 L. ruwe olie per etmaal). 
Thans wordt daar ook do ruwe olie van de tcr-
reinen in PÖrlak (Atjèh) verwerkt, aangevoerd 
in een buisleiding van 120 K.M. lengte; en sinds 
1901 de olie van het terrein Darat (zie onder 
LANGKAT), alsmede de ruwe olie uit Perziövan 
de Anglo-Persian Petroleum (Jompany. Pangkalan 
Brandan leverde in 1913: 162.065 ton licht- 
olie, 101.121 ton benzine en 33.200 ton vloeibare 
brandstof. Doordat do Babalan rivier te ondiep 
is ‘worden de producten verpompt naar het 14 
K.M. verder gelegen Pangkalan Soesoeh (zie 
aldaar). Het is de standplaats van een civiel- 
gezaghebber onder den ass. resident van Lang
kat, alsmede van een havenmeesteren een ambte
naar's der douane. Tot heden is de plaats het eind
punt van het Delitram- en spoorwegnet, ter
wijl op korten afstand, langs het Westelijker ge
legen Bësitang de Aljèh-tram tot Pangkalan 
Soesoeh is doorgetrokken. Aansluiting bestaat 
tot nog toe niet en het verkeer moet plaats 
hebben met auto’s. Binnenkort zal die door
trekking echter ook voor de Delitram via Bësi- 
tang tot Pangkalan Soesoeh (langs spoorbaan

!
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3 rails wegens on ge lijke spoonvijdte) totmet
stand zijn gekomen.

Schcepvaartbeweging 1914: aangekomen: 71 
van 300 M3., netto in houd en

zeer vergemakkelijken. Jarenlang heeft men ge
boord naar petroleum in de onmiddellijke 
geving, maar steeds zonder succes, totdat plot
seling in 1917 tegenover Poe loc Sömbilan 
spuitendo bron werd aangeboord met een capa
citeit van 1500 ton per dag en met een zeer rijk 
gehalte aan lichtolie en benzine. De plaats heeft 
een fabriek voor het vervaardigen van pctroleum- 
blikkcn, met een dagelijkschc productie 
10.000 stuks. De Atjóhtram, die langen tijd niet 
verder ging dan Bësitang, is thans doorgetrok- 
tot Pangkalan Soesoeh, welk weggedeelte reeds 
voor het algemeen verkeer werd opengesteld. In 
verband daarmede bestaat het plan tot het 
bouwen van een haven-e'tablisscmcnt te Pangka
lan Soesoeh aan de Sëmbilan-geul (zie TËLOK 
TABOEHAN).

PANGKAL PINANG. Afdeeling van de resi
dentie Banka met de gelijknamige hoofdplaats, 
sedert 1913 zetel van den resident. Zij beslaat 
ongeveer 2750 K.M.2 en is verdeeld in twee dis
tricten : Pangkalpinang met de onderdistricten 
Pangkalpinang, Boekit, en Mundobarat (juister: 
Mëndoekbarat), en Socngeislan met de onder
districten Soengeislan, Aer Angët en Permissan.

De bevolking bestaat uit Europeanen, Maleiers 
Chineczen niet-mijn werkers, Chincezen mijn
werkers, enkele Japanners en andere Vreemde 
Oosterlingen. Uit. 1915 telde zij 23000 zie
len, waaronder 100 Europeanen, 
neezen en 20 Arabieren. Het hoofd der Maleiers 
is de Dëmang (districtshoofd), waarvan in elk 
der twee bovengenoemde districten er een be
scheiden is. Het hoofd der Okineezen is de kapi
tein der Chincezen te Pangkal Pinang.

Het voornaamste bestaansmiddel der Ma- 
leische bevolking is de landbouw. Rijst wordt 
op ladangs verbouwd, eveneens pisang, oebi en 
ananas; de oogst is uitsluitend voor eigen ge
bruik bestemd. Peper is de voornaamste cultuur. 
Met karet- en theecultuur wordt begonnen. 
Klappercultuur komt sporadisch voor. De 
Chineczen, niet-mijn werkers, hebben den groot- en 
kleinhandel in handen. Pepercultuur wordt door 
hen voorbeeldig gedreven. In de visscherij vindt 
de Inlandsche en Chineesche bevolking der aan 
zee gelegen kampongs een goed bestaan. Veeteelt 
bestaat alleen in den vorm van varkensfokkerij 
op kleine schaal door Chineczen.

De sectie-ingenieur van Pangkal pinang is 
met de leiding der gouvernements-tinmijnen 
belast. Hij wordt bijgestaan door een staf van amb
tenaren, die allen onder het Mijnwezen ressortee- 
rcn. De sectie Pankal pinang bestaat uit de mijn
districten Pangkal pinang on Soongoislan. Zie ver
der bij TIN. ' ' ^

PANGKAL PINANG. Hoofd plaats van de gelijk
namige afdeeling der residentie Banka en sedert 
1913 ook van de residentie zelve. De plaats ligt 
aan do Oostkust van het eiland. Rcchtstreeksche 
verbinding met de zee heeft zij niet. De zeesche
pen gaan ter reedo van het eiland Pocloe Pan
el jang voor anker, aldaar worden do voor Pangkal 
pinang bestemde goederen van do Paketvaart- 
booten overgcscheopt in de prauwen van bet 
Semarangsch stoomboot- en prauwenveer. Do 
prauwen worden de Bat ocrocsa-rivier met een 
stoombarkas tot Pangkal balam, do havenplaats 
van Pangkal pinang, opgcslccpt, van hier uitgaan 
do goederen per as of per tram naar het op 3 K.M. 
afstand gologen Pangkal pinang. Toch is Pang-

om-
stoomscliepen
daarboven (40.740 M3); 1489 stoomschepen van 
kleiner dan 300 M3. (58.193 M3.); 29 zeilsche- 

300 M®. netto inhoud en daarboven

een

pen van
(15.2G6 M3.); 1532 zeilschepen kleiner dan 300 
M3. (88.925 M3.).

PANGKALAN KÖTÖ BAROE. Onderafdeoling 
der afdeeling L Kötö, residentie Sumatra’s 
Westkust, met gelijknamige hoofdplaats, stand
plaats van een Civ. Gezaghebber. De onderaf- 
dceling grenst in liet N. en O. aan de onderaf - 
decling Bangkinang, in het Z. aan Pajö Koem- 
boch, in het W. aan Soeliki. Het ressort is zeer 
bergachtig en slecht bevolkt; in de ongerepte 
oerwouden is allerlei groot wild, o.a. een groot 
aantal tijgers. De voornaamste verkeerswegen 
zijn de Mahat-rivicr (zie aldaar) en enkele paar- 
denpaden, waarvan het belangrijkste dat is, het
welk de hoofdplaats via Kötö Alam (bijna 9ya 
K.M.) en Oeloe Aicr (ruim 10 K.M. verder) ver
bindt met Loeboek Bangkoeng, vanwaar een 
rijweg voert naar Pajö Koemboeh (45 K.M.). 
Sedert cenige jaren wordt gewerkt aan een groo- 
ten transportweg, die dit geaccidenteerde paar
den pad, waarlangs slechts vervoer per pilcocl- 
paard (koedö baban) mogelijk is, zal vervangen 
(zie AJER POETIH-kloof). Het is de bedoeling 
van het Gouvernement den nieuwen weg door te 
trekken tot Bangkinang (67V2 K.M.) en vandaar 
naar Taratak Boeloeh, eveneens aan de Kampar- 
rivier gelegen, vanwaar nu reeds een wegloopt 
naar Pakan Baroe aan de Siak-rivier, welke 
plaats in geregelde stoomboot verbinding is met 
Singapore. Hierdoor zal een goede verbinding van 
de Padangsche bovenlanden met de Oostkust 
verkregen zijn. De terrein moeilijkheden en de 
afgelegen ligging van het grootendeels slecht be
volkte land echter vormen groote bezwaren tegen 
een snellen voortgang van dit werk, dat in ge
deeltelijk betaalden heerendienst moet worden 
uitgevoerd.

Volgens de gewestelijk reorganisatie van 1913 
(Ind. Stb. no. 321) bestaat de onderafdeeling uit 
één district: Kötö Baroe. Het omvat de land-

van

12S00 Chi-

schappen Pangkalan Kötö Baroe VI Kötö en 
Kapoer nan IX, het bergachtige stroomgebied 
van de Kapoer, rechterzij rivier der Kampar.

De aan de Mahat gelegen hoofdplaats is eigen
lijk de nagri Kötö Baroe; zij heet bovendien 
Pangkalan, omdat het de landingsplaats is, het 
begin van den weg, voor de handelaren, die do 
Kampar tot Moearö Mahat en vandaar de Mahat 
opvaren tot Kötö Baroe, om hier den tocht o vol
land naar Pajö Koemboeh te beginnen.

Uit dit ressort worden vooral gambir en boscli- 
producten uitgevoerd, terwijl invoer of doorvoer 
van allerlei artikelen plaats heeft en uit de bo
venlanden (van artikelen voor dit ressort of voor 
Bangkinang) en van de Oostkust en Singapore 
(van artikelen voor dit., ressort of voor Pajö 
Koemboeh bestemd). ,

PANGKALAN SOESOEH. Naam van eon aan 
de Aroebaai tegenover Poelau Pandjang gelegen 
havenplaats (zie onder LANGKAT), afscheep- 
etablissement der Bataafsche Petroleummaat- 
BCliij. (zie PANGKALAN BRANDAN). Hier be
vinden zich de groote tanks, die op een heuvelrij 
gelegen, den afscheep in bulk mot tankbooten

19nr
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doorgegraven. De plaats is de standplaats van 
den controleur. Uit natuursteen werd een kade- 

gebouwd, terwijl bovendien een overdekto 
legplaats is gemaakt. Een weg ter lengte van 

36 K.M. verbindt de plaats dwars door Samosir 
met Lojitoepgaan do Oostzijde, maar is nog niet 
bruikbaar voor voertuigen.

PANGOESAIO (N. Celebes). Zie MUIZEN.
PANGONAN. Een der jongoro oruptiopunten 

van don Tïjëng (zie aldaar).
PANGWA. Zie TRIËNG GADÉNG.
PANICUM MAXIMUM Jacq fam. Orami- 

neeên. Bengaalsch gras, Roompoet banggala 
(mal.), Socket landa (jav.). Een grassoort, in- 
heomsch in Brazilië en tropisch Afrika, tegen
woordig wegens do groot o vooderwaardo in allo 
tropische gewesten gokweokt. Op Java is het al 
omstreeks 1860 ingevoerd. Hot wordt daar veel
vuldig verbouwd op goeden bodem, waar hot 
een rijke opbrengst geeft.

PANICUM MUTICUM For.sk. Paragras; Soo- 
kët kaladjana (jav.), Djoekoet malèla (soend.). 
Een liooge grassoort, waarvan do afkomst niet 
mot zekerheid bekend is, maar dat in zeer veel 
tropische gewesten gokweokt of verwilderd voor
komt. Op Java is liet reeds zeer lang geleden in- 
geburgerd en het is thans verwilderd over oen 
groot deel van het eiland, tot op een hoogte van 
800 a 900 M. Zelfs is hot hier on daar een lastig 
onkruid geworden. Het komt bij voorkeur op 
voebtigen bodem voor op zonnig terrein. Hot 
staat bekend als een uitstekend voedergras, zoo
wel voor paarden als hoornvee.

PANIKI (celebes). Zie VLEERMUIZEN, 
VRUCHTEN ETENDE.

PANINGGARAN. District van do contrölo- 
afdeeling Kadjèn, regentschap, afdccling on resi
dentie Pëkalongan; .met eone oppervlakte van 
267 K.M.2 Hot district heeft 3 onderdistricten en 
41 desa’s; einde 1905 had het eene bevolking van 
ruim 26.000 zielen, allen Inlanders.

PANISLAMISME. a. Het ciialifaat ov 
imamaat tot den val der ’abbasiden. Moham
med was gestorven zonder eenige beschikking te 
hebben genomen over de wijze waarop de Mos- 
limsche gemeente na zijn dood moest bestuurd 
worden. Bij zijn dood stond liet dus niet vast, 
datjïr voortaan éénhoofdige leiding in den Islam 
zou blijven bestaan. Integendeel verklaarden do 
inwoners van Medïnah reeds te.rstondna het verne
men van Mohammeds overlijden, dat zij weder 
als van ouds hun eigen hoofd wilden kiezen 
en dat het den Mekkanen vrijstond, datzelfde 
te doen. Toch was de vervanging van den 
Profeet door één krachtig bestuurshoofd inder
daad eene levensvraag voor de naaste toekomst 
van den Islam. Kwam iedere stam weder onder 
leiding van zijn eigen hoofd, dan zouden do 
Arabieren weder even verdeeld en machteloos 
zijn als vroeger. Juist de Islam had de Arabischó 
stammen voor hot eerst onder ééno leiding 
gebracht.

Het energiek optreden van eenige aanzienlijke 
mannen uit Mohammeds naaste omgeving 
wendde het opkomend gevaar van den Islam af. 
Zij wisten in eene stormachtige bijeenkomst te 
Medïnah —even na Mohammeds dood —door te 
zetten, dat er één chalijah (d. i. plaatsvervanger) 
van den Profeet werd verkozen, die voortaan, 
evenals Mohammed, als imdm (d. i. voorganger) 
van alle Moslims zou gelden. Daarmede was do

kal pinang het centrum van den geheelen handel 
het gewest. Het is een levendige en welva

rende plaats en telde uit. 1905 eene bevolking 
ruim 3000 zielen, waaronder 20 Europeanen 

1400 Chineezen en een 10-tal Arabieren.
De plaats is niet alleen de zetel van het geweste

lijk bestuur, maar ook van den sectie-ingenieur, 
belast met de leiding der gouvernements-tinont- 
ginning en van lal van andere ambtenaren. Voorts 
is er gevestigd een godsdienstlecraar van de 
Amerikaansche Methodisten-zending, die behalve 
godsdienstonderwijs les geeft in de Engelsche 
taal. Een hospitaal der Bankatjnwinning be
vindt zich ter plaatse, ƒ$ c' • ■ \'

PANGKOH. Zie VAARTUIGEN.
PANGLIMA, d. i. hoofd, krijgsoverste; in 

Maleischo staatjes: titel van een rijksgroote, 
soms ook lid van den Rijksraad. In Atjèh voeren 
dezen titel: de panglima’s i-agi, en panglima’s 
kawóm (zie ATJEHERS 2 c, d en 4 a), verder 
de panglima’s prang, personen die zich als 
krijgsman hebben onderscheiden en dien titel 
bij wijze van onderscheiding ontvangen, en 
de hoofden der visschersgilden, die eveneens 
panglima genoemd worden en wier gebied lhö’ 
(baai) heet; zie Q^-Snouck Hurgronje, De 
Atjèhers, T,- 97, 3.0.6 (The Achenesc, I, 93,"2S3)T

PANGLONG. Aldus “worden de door Chinee
zen gedreven houtkappersen, -zagerijen en -bran
derijen genoemd in het gouvernement Oost
kust van Sumatra, inzonderheid in de afdccling 
Bëngkalis, en ook in de residentie Riouw en On- 
derh. (Zie RIOUW e. O. onder bevolking). 
De panglongs liggen vaak zeer afgelegen en de 
arbeids- zoowel als de woningtoestanden hebben 
er vooral vroeger zeer veel te wenschen over
gelaten. Als arbeiders doen dienst bij uitzondering 
Maleiers, als regel Chineezen, echter nooit geza- 
melijk op één panglong. Aan het hoofd van de 
panglong staat de thaukee, de zetbaas van den 
eigenaar en geldschieter, die meestal te Singa- 
jpors. verblijf houdt, waar hij toezicht houdt op 
den verkoop van het product, dat hoofdzakelijk 
daarheen wordt uitgevoerd. In 1913 waren er 
aanwezig: 97 baIkenkappcrijen, 46 brandhout- 
kapperijen, 11 plankenzagenjen, 62 houtskool- 
branderijen. Gezamenlijk brachten deze aan cijns 
130.883 gulden aan het Gouvernement op. Van 
bestuurswege wordt streng toezicht uitgeoefend 
op de zetbazen ter voorkoming van knevelarijen 
en mishandelingen van de koelies; het toezicht 
is voor de afdccling Bëngkalis opgedragen aan 
den bestuursambtenaar, die Sëlat Pandjang 
(zie aldaar) tot standplaats heeft. (Zie ook Kol. 
Tijdschrift Aug. 1916).

PANGOELOE.Bij de Maleiers op Sumatra wordt 
met pangoeloe (panghoeloe) een volkshoofd 
bedoeld, met name bij de Minangkabauers (zie 
Deel II blz. 750). Door het Gouv. aldaar aange
stelde hoofden voeren ook welden panghocJoe'tilel. 
Dl het Riouwsche de titel van kamponghoofden.

PANGOENG(?). Javaansche naam voor een 
Bastaardsnip, Rostratula capensis, op West- 
Sumatra Kandidi en Bakikbalang.

PANGOEROERAN. Hoofd plaats van de onder- 
aïdêeïïhg Samosir der Bataklanden (residentie 
Tapanoeli). Zij is gelegen aan de Westzijde van 
het eiland Samosir in het To ba -meer, aan den 
voet van den vulkaan Poesoek Bochit. Hier be
gon de landengte, die Samosir met de Westkust 
verbond, maar thans met een smallen geul is
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borust op het gezag der Moslimschc gemeente 
zelve, vertegenwoordigd door hare wetgeleerden 
(vgl. ISLAM, II, b). Niemand kon in den 
’Abbasidischen chalicf iets anders zien dan een 
w e r o 1 d 1 ij k hoofd, zij het dan ook een hoofd 
zonder workclijko macht, slechts met 
sch ij n gezag bekleed. Ongoveer vijf eeuwen 
lang (van 132—656 H. = 750—1258 n. C.) heb- 
ben de ’Abbasiden op die wijze als erfclijkc dy
nastie het chalifaat bekleed, totdat do Mongolen- 
storm hen voorgoed verdreef. Zelfs na den val 
van Bagdad (in 656 H. = 1258 n. C.) bleven de 
’Abbasidische prinsen nog langen tijd grooten 
eerbied genieten aan de hoven van verschillende 
Moslimsche vorsten met name in Egypte, waar 
zij den titel van chalief bleven voeren en bijzon
deren glans aan het hof der Egyptische Mamloe- 
ken-sultans verleenden.

1). HET CHALIFAAT DER TURKSCHE SULTANS.
In de 16o eeuw kreeg do Islam een nieuw politiek 
centrum in het rijk der Turksche Osmanen- 
sultans. Nadat Egypte in het jaar 923 H. ( = 
1517 n. C.) door sultan Selim was veroverd (als 
gevolg waarvan later ook do heilige steden, 
Mekka en Medïnah onder Turksch bestuur ge
raakten), namen de Osmanen-sultans voortaan 
den titel chalief aan. Inderdaad vormde het 
Turksche rijk destijds, naar den maatstaf der 
toenmalige politieke verhoudingen, eenc indruk
wekkende macht en geen sultan ndch emir kon 
zich met den Turksehen heerscher meten.

Hoewel do Osmanen-sultans niet eens Ara
bieren waren, terwijl toch de theorie der Mos
limsche wet eischt, dat de chaliefen moeten 
gesproten zijn uit den edelste n stam 
der Arabieren — nl. uit dien van Mo
hammed zelf: don stam der Koeraisjieten, waar
toe ook de vier „goede” chaliefen hadden be
hoord — verzette niemand zich tegen het aan
nemen van den chaliefen-titel door do Turksche 
sultans. Daartoe bestond feitelijk ook geen aan
leiding. Do macht van den Turksehen sultan 
binnen eigen gebied berustte immers niet op den 
titel van chalief, maar veeleer op de kracht van 
zijn leger. Daarbuiten oefendo hij geen gezag 
hoegenaamd. Eonig geoste lijk gezag toch 
over onderdanen van andoren was 
aan den chaliefon-titel nooit verbonden.

Deze toestand bleef sedert voortduren, al ver
loor de Turksche macht nagenoeg al hare vroe
gere betcekenis, in die mate zelfs, dat ten slotto 
alleen de naijver tusschen de Europcescho 
mogendheden hot Turksche rijk nog in stand 
hield en do Turksche „Heer der geloovigen” 
slechts 5 % van alle Moslims als zijne werkelijko 
onderdanen kon beschouwen. Steeds bleef de 
sultan van Turkijo als van ouds op den titel 
chalifah aanspraak maken.

C. VERHOUDING DER MOSLIMS BUITEN TUR-

het chalifaat, of imamaat,grondslag gelegd 
in den Islam.

Naar do latere voorstelling hebben de vier 
, die in de 30 jaren na Mohammeds dood

voor

mannon
(11—41 H. = 632—661 n.C.) het gezag over 
do Mohammedanen hebben uitgeoefend, aan het 
ideaal van goede Moslimsche heerschers beant
woord. Naar hun voorbeeld hebben allo latercn 
zich te richten. Hunne regccringsjaren gelden 
als het gouden tijdvak, do periode der gulden 
30 jaron na Mohammed. Vooral Aboe Bekr en 
’Oemar worden geprezen; zij staan met hunne 
beide opvolgers ’Oot liman en ’Ali bij do ortho
doxe Moslims bekend als „ de 4 goede chaliefen” 
Wat de Moslimschc leer voorschrijft betreffende 
het chalifaat in den Islam en de eischen, aan welko 
een wettige imam moet beantwoorden, berust 
op den toestand, zooals deze naar men aanneemt, 
in dit 30-jarig tijdperk na Mohammeds dood 
werkelijk bestaan heeft. Over de burgeroorlogen 
aan het einde van dit gulden tijdvak, zie SJI’IE- 
TEN.

Nog geruimen tijd bleef het steeds omvang- 
rijkcr wordende gebied van den Islam vereenigd 
onder het opperbestuur van één imam, aanvan
kelijk onder de heerschappij der Oemajjaden, 
die den zetel van het chalifaat naar Damascus 
verplaatsten (tot 132 H. = 750 n.C.), daarna 
onder de ’Abbasidischo chaliefen (nakomelingen 
van Mohammeds oom ’Abbas) te Bagdad. In de 
Middeleeuwen heeft dus werkelijk één groot 
Moslimsch rijk bestaan, welks beheerschcr gezag 
had over alle Mohammedanen. De Islam vormde 
toen een politieke éénheid, een staatkundig ge
heel tegenover alle niet-Mohammedanen, en 
volgons do Moslimsche wet moet deze toestand 
als de bij uitsluiting normale, de door God ge
wilde, wettige inrichting van bestuur worden 
beschouwd, waaraan op den duur zelfs do geheele 
wereld, zoo noodig door middel van den djilidd 
(d. i. den heiligen ooilog), moet worden onder
worpen (vgl. PRANG SABIL).

Maar de werkelijko macht van het chalifaat 
begon onder de ’Abbasiden weldra te verminde
ren, al waren ook onder hen aanvankelijk krach
tige heerschers. Reeds in do 3e eeuw werden 
de ’Abbasidischo chaliefen de speelbal hunner 
ruwe paleiswacht. Nadat reeds in 13S H. ( =
755 n. C.) Spanje zich als zelfstandig rijk had 
afgescheiden, verbrokkelde het Moslimsche rijk 
allengs in een toenemend aantal grootero en 
kleinere, vrijwel onafhankelijke vorstendommen.
Sommige vorsten dier rijken verklaarden zich 
tol plaatsvervangers van den Profeet en namen 
zelf don titel chalief aan, vele andere bleven 
zich eenvoudig soeltün of emir noemen en lieten 
zich nog veelal door ’Abbasidische clialifen mot 
het gezag bokleeden, hoewel dit niet meer dan 
een vorm was.

Dat nog eeuwen lang aan de dynastie der 
’Abbasiden in Moslimsche landen hulde bewezen 
werd, ook nadat zij foitclijk allo politieke macht 
had verloren, berustlo op oude traditio. De 
’Abbasidische chaliefen waren als het waro tot 
een symbool der vroeger zoo luisterrijke éénheid 
der Moslims geworden. Geestelijke h o o f- 
d o n van den Islam waren zij echter niet, al 
heeft men dit ten onrechte wel eens zoo voorge
steld ; op geestelijke zaken hadden zij geen 
invloed. Voor eono soort van paus is in het 
stelsel van den Islam geen plaats. Het leerstelsel schappij dor ongeloovigen zouden onderworpen

KIJE TOT IIET TURKSCHE CHALIFAAT.
Intusschen bleef in do Moslimsche wereld do

herinnering aan do vroegere grootheid on 
macht van den Islam voortlovon. Hot gold 
daarbij vooral een godsdienstig ideaal. Allahs 
gezag hier op aardo moot ook door de ongeloo
vigen worden erkend (vgl. PRANG SABIL). 
Van het standpunt der Moslimscho wotgeleerdon 
en hun aanhang is het niet moge lijk, er in te 
berusten, dat do Mohammedanen in bijna alle 
landen voortaan ten eeuwigo dago aan do heer-
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naar hunno opvatting Christenen onder Turksch 
bestuur redenen tot klagen hadden gehad.

Tot een geheel onverwachte uiting van panis- 
lamismo liet do Turkscho ohalief zich in 1914 
door zijn bondgenootschap mot de Europecsche 
middenrijken verleiden, toon hij allo Moham
medanen, dus ook hen, die niet tot zijne onder
danen behoorden, opriop tot den strijd tegen 
do ongeloovigen. Een half-officieel Turksch 
comité verspreidde daarbij gescliriftjes vol 
middeleeuwsch fanatisme tot toelichting van 
dezen oproop. De kort daarop, in het jaar 
1916, volgende gebeurtenissen in Mekka en 
omgeving, waar de Groot-sjerief Hocsain de 
Turken uit zijn gebied verdreef, waren voor het 
aan zien van het Turkschc chalifaat allerminst 
bevorderlijk. Wel zou het eene dwaling zijn, te 
meenen, dat de titel van chalief zijne beteckenis 
vooral aan de heerschappij over de heilige steden 
van den Islam ontleent — zulke eene opvatting 
toch vindt in de wet noch in de latere geschiede
nis van het chalifaat eenigen steun —, maar wat 
te Mekka gebeurt, wordt in de geheele Mos- 
limsche wereld bekend en oefent invloed op het 
oordeel van Mohammedanen in alle deelen der 
wereld. De Mekkaansche sjeriefen hebben do 
overheersching der Turken niet anders dan 
als een last beschouwd. Zegeningen voor land 
en volk zijn aan hetTurksche bewind niet verbon
den. De veiligheid der wegen in den omtrek was 
zelfs gedurende de weken der bedevaart niet 
verzekerd. Vooral over de zeden en denkbeelden 
der Jong-Turken was men te Mekka ten hoogste 
ontsticht. Toen nu ten gevolge van Turkijé’s 
deelneming aan den oorlog de bedevaart met 
alle daaraan voor de Mekkanen verbonden 
voordeelon bijna onmogelijk gemaakt was en 
bovendien schaarsohte van levensmiddelen to 
Mekka ontstond, barstte de verontwaardiging 
los en wist de Groot-sjerief zich met steun van 
Turkije’s vijanden onafhankelijk te maken. 

d. PANISLAMISME IN NED.-INDIË. Ook in Ned.-

blijven. Wol meenen velen, dat af wachten 
noodz&kclijk is, dat verzet tegen hot Europeosch 
gezag voorloopig slechts tot wanorde en tot 
lieilon voor do geloovigen zou kunnen leiden, 

de hoop op eene betere toekomst is toch 
niet uitgesloten. Daarbij richt hun blik zich als 
van zelf naar do grootste Moslimscho rnogond- 
hoid, die tot dusver nog zekere mate van onafhan
kelijkheid heeft weten te bewaren. Dat de Turk
scho sultans geen Koeraisjictcn zijn, acht men 
desnoods geen groot bezwaar, mits zij slechts 
machtig genoeg blijken om den Islam voldoenden 
steun te geven. Want al plegen de vrome wet
geleerden te smalen op de goddeloosheid dor 
heorschers en grooten dezer wereld, toch weten 
zij, dat ter bereiking hunner religieus-politickc 
idealen de hulp der wereldlijke macht voor den 
Islam onmisbaar is.

In verschillende deelen dor Moslimscho wereld 
maakte men zich dikwijls geheel overdreven 
voorstellingen van Turkije’s aanzien. Zelfs te 
Mekka werd de beteckenis van den Turkschon 
sultan veelal zeer overschat. Volgens eene popu
laire, in wijde kringen van Moslims verspreide 
voorstelling werd Europa door zes ongcloovige 
sultans bestuurd, die allen als vasallen den Groo- 

x ten Heer te Con6tantinopel hulde hadden te 
bewijzen. Maar zelfs onder dc hoogcr ontwik
kelden en beter ingelichten bleef zekere neiging 
bestaan, om te geloovcn, dat het tot heil der 
onder niet-Moslimsch bestuur levende Moham
medanen zou strekken, indien de chalief te Con- 
stantinopel zich met hunne belangen wilde be
moeien. Van eene geregelde pan islamitische 
propaganda, welke, naar men wel eens heeft 
aangenomen, van Constantinopcl uit, vooral 
onder leiding van sultan Abdoel-Hamid, zou 
georganiseerd zijn, is echter in werkelijkheid 
nooit sprake geweest. Zij, die veelal als raadge
vers van dien vorst optraden, waren allerminst 
de geschikte personen om het initiatief tot zulk 
eene internationale beweging te nemen, veeleer 
slechts bedacht op eigen roem en gewin. Ook de 
vestiging van zgn. Turkscho „consulaten” in 
Mohammedaansche landen onder Europeesch 
bestuur kon nauwelijks steun geven aan eene 
panislamitische propaganda. De als consuls 
uitgezondenen misten meestal alle veroischto 
hoedanigheden om het aanzien van Turkije in 
den vreemde te verhoogen. De op misverstand 
berustende meening van sommige (in het bij
zonder Engelsche) staatslieden, dat do sultan- 
chalief volgens den Islam als een soort van paus 
is te beschouwen en dus ook door Europecsche 
mogendheden in die hoedanigheid als een kerk
vorst over hunne Mohammedaansche onderda
nen kan erkend worden, werd van Turkscho 
zijde nooit tegengesproken, daar die voorstel
ling, al was zjj niet juist, zeer geschikt werd ge
acht ter bevordering van panislamitische po
gingen van Turkije. Volgens het programma 
der Jong-Turken, die na de revolutie van 1908 
aan het bewind kwamen, zou het nieuwe Turkije 
zich wel is waar geen rechtstreeksche bemoeie
nissen met de onder niet-Moslimsch bestuur 
levende geloofsgenooten aanmatigen, maar moest 
toch het recht der Turksche regcering worden 
erkend tot dezelfde soort van vertoogen ten 
gunste van Mohammedanen onder Europeesch ge
zag als de Christen-mogendheden zoo dikwijls 
tegenover Turkije hadden doen hooren, wanneer

:
i on-
*

maar

;
;

Indiëdrong de faam van den Turkschen chalief: 
den Soeltan I stamboel of Radja Roem en diens 
groote macht sedert lang bij de Moharame- 
daanscho bevolking door. Do Indische Moslims 
konden van geloofsgenooten uit andere landen 
vernemen, hoe de vorst of vorstin van Neder
land zelfs een zeer ondergeschikte plaats onder 
de vasallen van don chalief innam. Het pan is
lamisme bleef echter in Ned-Indië gelukkig tot 
zeer kleine kringen beperkt. Wel open baard o 
zich onder de Indische Mohammedanen bij som- 
gen wel eens de neiging, om de heerschappij der 
ongcloovige Nederlanders als een zeer abnormaal 
verschijnsel to beschouwen, waaraan liefst zoo 
spoedig mogelijk en, zoo noodig, door middel van 
den djihdd (heiligen oorlog) een einde behoorde te 
komen, maar voorde groote meerderheid, die zich 
geheel afhankolijk gevoelt van hare dorpshoofden 
en andere locale gezaghebbers, bestond in het 
algemeen gceno aanleiding, zich met vraag
stukken betreffende de opperheerschappij ernstig 
bezig te houden. In de groote Mohammedaan - 
sclio pers staat Nederland als do meest tyrannioke 
en onverdraagzame staat in Europa bekend. 
Aanleiding daartoe gaven zoowel do klachten 
door jarenlang in Ned.-Indiëgovestigdc Arabieren 
in Mohammedaansche bladen geuit over belem
mering hunner vrijheid van beweging, als do 
verhalen van Inlanders te Mekka over de druk-
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maakt toch ccn vervallen indruk. Do grootc weg 
van Fort de Koek naar Padang Sidimpocan (75 
K.M. van Pnnjaboengnn gelegen) brengt eenig 
vertier, terwijl plannen bestaan voor een spoor
weg langs genoemden weg naar Sibolga (152 
K.M.), later door te trekken dwars door Padang 
Lawas. In de nabijheid bevindt zich een Doops
gezinde zendingspost, waar zich Loebocs van 
Aek Mala hebben neergezet en toenadering tot 
het Christendom vortoonen. Evenwel zijn reeds 
enkele van dezo kolonisten tot den Islam over
gegaan . /-■ f ?' /

PANOA. Naam op Celebos vooreen Loophoen, 
Megapodius cumingi. Op de Aroe-eilanden 
heet Megapodius duperreyi Djanggoel, op do 
Kei-eilanden Kwaar. Megapodius freycinetii * 
heet op Andai (N.Guinea) Manepreak en op 
Noefoer Mangiair. Megapodius wallacei heet 
Mamoa op Ternate. Zie LOOPHOENDERS.

PANOLAN. District van de golijknamige con- 
trölo-afdeeling en van het regentschap en de af- 
deeling Blo ra, residentie Rembang; met eenc op- 
pcrvlakte van 267 K.M2. Het district telt 49desa’s.

PANTAI BARAT. Niet diep inloopende, voor 
het Westen geheel open baai nabij de Zuidkust 
van Bali, waarin de diepten geleidelijk afnemen 
naar het strand. In het Noordgedeelte is de oever 
laag langs de vruchtbare vlakte van Badoeng, in 
het Zuidgcdeclte wordt deze steil, met voorliggen
de afgebrokkelde rotsklompen, langs de N.W. 
zijde van den Tafelhoek, het hoogc schiereiland, 
dat de Zuidpunt van Bali vormt. Een ruim 1 
K.M. om de West uitstekend en droogvallend 
steenrif, waarop bijna altijd branding staat, 
scheidt de baai in de Labocan Koeta daar bcN. 
met een smal koraalkustrif, en de kleinere 
Labocan Djimbaran daar bcZ., waar het naar 
den wal toe spoedig ondiep wordt en de bodem 
uit zand en steengrond bestaat. De kust der 
Pantai Barat is dicht bevolkt, langs den wal ziet 
men meerdere opslagplaatsen voor prauwen met 
vele afdaken. Zie Zeemansgids deel III.

PANTAI HAMBAWANG. Zie bij BATANG 
ALAI.

PANTAI TIMOER. Diep inloopende baai aan 
do N. 0. zijde van den Tafelhoek, het hoogland der 
Zuidpunt van Bali, dat met het. eiland verbon
den is door een lange, smalle hals tusschen deze 
baai en de Pantai Barat. De Oostzijde der baai 
wordt grootendcels afgesloten door een smalle, 
lage landtong, welke van de Oostpunt van den 
Tafelhoek om de Noord afsteekt en door het N.O. 
daarvan gelegen, grootendcels met klappcrboo- 
men begroeide eiland Serangan, waarvan de 
Westkust een rand van rizophoren heeft en 
op de Noordkust, waarvan ccn kampoeng ligt. 
Binnen dit eiland en de landtong is de baai, 
waarvan de oevers moerassig en met rizophoren 
begroeid zijn, geheel ingenomen door droog
vallend kustrif, zoodat de kampoeng Toe ban 
zelfs niet voor prauwen beroikbaar is. Ook aan 
de buitenzijde steekt het droogvallende kustrif 
ver uit, daarbuiten worden nog losliggende on
diepten on droge plekken aangetroffen. Een 
smalle, bochtige geul met steile kanten van 
steen, koraal en zand loopt om de West do baai 
in langs de kampoeng Bcnoa, aan een zandstrand 
gelegen op de Noordpunt van de landtong van 
den Tafelhoek. Zie Zeemansgids deel V.

PANTAI TJËRMIN. Kleine badplaats aan do 
Straat van Malaka in het gouvernement Oost-

kendo maatregelen van sommige Nedcrlandscho 
bestuursambtenaren tegenover Moslimschc wei

na do ondcr-goleerden en vromen genomen 
drukking van oproerige bewegingen, waarbij 
men zich van do gewone Mohammedaanscho 
leus van den heiligen oorlog had bediend. Beide 
omstandigheden droegen bij tot aanwakkering 

het panislamisme in Ned.-Indië.
Voor do Ned.-Indische Regeering zou allo 

toegeeflijkheid tegenover panislamitischc pro
paganda onverdedigbaar zijn. Voor de Moslim- 
sche bevolking van Ned.-Indië is geen heil hoege
naamd to verwachten, noch van het panisla- 
mismo in zijn klassieken vorm, zooals het wordt 
begrepen door bekrompen wetgeleerden en do 
groote massa en dat de staatkundige eenheid 
van alle Mohammedanen onder éénen chalief 
zou moeten meebrengen, liefst met onderwer
ping der geheele menschheid aan het gezag van 
den Islam, — noch in den meer modernen vorm 
eener aaneensluiting van allo Mohammedanen 
onder leiding van het chalifaat ter bevordering 
van al datgene, wat het meest in het belang der 
Moslims is to achten, zooals hooger ontwikkelde 
Mohammedanen het panislamisme wel plegen 
op te vatten. Elke vorm van panislamisme 
berust op eenc middeleeuwsche vermenging van 
godsdienst en politiek, waartegen het Nederl. 
Gouvernement in het belang der Moslimschc 
bevolking van Ned.-Indië zelve nauwlettend 
heeft te waken. Zie verder ISLAM III, e; 
PRANG SABIL en SJITETEN.

Literatuur.!C. Snoucjc Hurgronje, Mohamme- 
danism, p. 94 vv.; 'Nederland en de Islam, 
p. 67—73, 108—13Ö; 'Heilige oorlog made in 
Gcrmany (De Gids, Jan., 1915.);/'Eenige 
Arabische strijdschriften bosproken (Tijdsein;, 
v. ii. Batav. Gen., Dl. 39 (1896), p. 379—427; 
Les confréries religieus es de la Mccqucct lc panis
lamisme (Rev. de 1’hist. d. religions, XLIV (1901) 
p. 262—281); ^uestions diplomatiques ct colonia- 
le-; 5e Année, no. 106; Een rector dor Mekkaanscho 
univor.-iteit (Bijdr. t. d. T., L. en Vlk. v. N. I., 
5e VoIlt., 2c Dl, p. 353—370); Do At jèhcrs, II, 355 
—373 (The Achohneso II, 321 —338)^0 Islam, p. 
13 v. (Groote godsd., II, p. 245);-Het Moham
medanisme (Colijn’s Neerland’s Indië, I. p. 
265); Arabië en Oosl-Indië, p. 24; Over panisla- 
mi.no (Arobivos du Miisóo Teylor, Serie III, 
vol. 1, p. 87—105); Jong Turkije (Do Gids, 
1909, 1. 61—96); De opstand in Arabië (N. 
R Jtord. courant v. 14—16 Juli 1916; ook af
zonderlijk verschenen: The rovolt in Arabia. 
witli a foroword by Rich. J. H. Gotthcil. 
N. York—Londen, 1917); L. W. 0. van don 
Borg, PanLlamismo (Do Gids 1900, IV, 228— 
269 on 392-—431); R. Dozy, Het islamisme 6o 
Hfdst.; Th. W, Juynboll, Handleiding i. d. 
kennis d. Mohamm. wet, p. 315 vv (Handbuch 
d. islam. Gosetzes, p. 322 vv.); A. Müllor, 
Der Islam im Morgon-und Abondlard, I, p. 
208 vv.

PANJABOENGAN. Vroegere standplaats van 
den controleur der onderafdccling Groot- en 
Klein Mandailing, Ocloe en Pakantan, doch als 
zoodanig verlaten wegens do ongezonde ligging 
in ccn moerassige omgeving (niettegenstaande 
do hoogte van 222 M. boven zeeniveau) en de 
hevige malaria, welke in het dal van de Batang 
Gadis hcerscht. Wel is de markt nog een van de 
belangrijkste in Mandailing, maar do plaats

van
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Java worden ook welpanters van Suraatra cn
eigen soort (Fclis variegatv,* — Wagner) 

gehouden, die zich door kleineren kop, langen 
^ donkerdor, dichter bijeen staande

kust van Sumatra, door een rijweg verbonden 
met Përbaoengan>— >

PANTAR of PANDAI. Eiland behoorende tot 
de Kleine Soenda-eilandon, gelegen tusschen 
8°S' en 8°33' Z.B. cn 123°53' en 124°14' O.L. en 
een deel uit makende van de onderafdeeling Alor 
(zie aldaar): zie Tijdsch. Aardr. Gen. 2, XXXI 
(1914), p. 86—93, met kaart I. Het draagt eenige 
vulkanen, waarvan dc hoogste, de fraaie kegel 
Dëlaki, nog geen 1000 M. bereikt. Zoover bekend 
vertoont er slechts een, do Goenoeng Api, werk
zaamheid van solfataren (Verbeek, Molukken- 
Verslag, blz. 367). Het eiland is verdeeld in 
drie rijkjes, — Barnoesa, Bëlagar en Pandai, — 
welke bestuurd worden door Radja’s.^ 100^

PANTAR (STRAAT). Smalle, maar zeer diepe 
straat tusschen dc hoogc eilanden Pantar en 
Alor (Ombaai), waarin eenige eilanden liggen 
van welke Pandjang, het Noordelijkste, betrek
kelijk laag is en het steil uit zee oprijzende Poera- 
besar niet minder hoogte heeft dan de bergen 
van Pantar. De straat wordt weinig bevaren, 
omdat de hooge oevers oorzaken zijn van val
winden, na zonsondergang de wind er spoedig 
gaat liggen en het ’s morgens en een gedeelte 
van den voormiddag veelal stil is. Zie Zeemans
gids deel V.

PANTAR (Gat van). Een tuf-ravijn, een 
kleiner „Karbouwengat” in den 15 K.M. langen 
weg van Fort do Koek naar Matocr.- (Sumatra’s 
Westkust), hoofdzakelijk gevormd door de Soe- 
ngai Landir, of rivier van Pantar, een linkerzijri- 
viertje van de Si Anok, die in de Masang uit
komt. De Pantar ontspringt op de Oostzijde van 
het Danaurandgebergte, dat het meer van Ma- 
nind ja,u .omgeeft, en heeft zich een zeer breed dal 
üitgeschuurd. De nagri Pantar ligt aan den 0.- 
lijkcn rand van dit ravijn, waar in den Padri- 
oorlog (15 Sopt. 1833) hevig gevochten is.

PANTÉ RADJA. Een tot de onderafdeeling 
Meureudoe der afdeeling Noordkust van Atjèh 
behoorend landschap met (einde 1915) 531 gere
gistreerde mannen. Het ligt aan den benedenloop 
der Kroeëng Panté Radja, en wordt begrensd ten 
N. door Straat Malaka, en gescheiden door 
heuvelruggen, die zich tot vlak aan de kust 
voortzetten, ten W. van Ndjöng, onderafdeeling 
Sigli, en ten Z.0. van de tot Triëng Gadóng be
hoorende moekim Peudoeë. Dicht langs de kust 
gaat de Atjèhtrambaan en de grootc weg Atjèh— 
Tëmiang. In de trambaan ligt een 80 M. lange 
Brug over de Kroeëng Panté Radja. De halte 
Panté Radja ligt 39 min. trammen van Mcureu- 
doe. Het land produceert rijst, peper, pinang, 
tabak en notemuskaat, en werd ontgonnen door 
Teukoe Sjahboedin, een zoon van een oclèëba- 
lang van Ndjöng. Sjahboedin en diens zoon en 
opvolger Radja Soelejman overleden in 1903. 
Laatstgenoemd es zoon Teukoe Oebit tcekende 
7 Nov. 1914 de korte verklaring en werd beves
tigd als oelèëbaiang bij Gouv. besluit van 8 Mei 
1915. Zie Bijdr. T. L. &. V. van N.-I., Deel 
61 (1908) bl. 664.

PANTER of luipaard (Felü pardus L.), kleiner 
dan de koningstijger (hij kan zonder staart, 
ongeveer llj2M. lang worden) cn van dezen door 
zijn teekening, nl. zwarte, ten deelo ringvormige 
ronde vlekken, te onderscheiden, bewoont 
Afrika en Zuid-Azië tot Sumatra en Java. 
Evenmin als de tijger komt hij op Borneo voor, 

ook op Bali schijnt hij te ontbreken. De

;

1voor oen

staart en
vlekken van die van het vasteland zou onder
scheiden. Mogelijk is het, dat zelfs ook deze vorm 

don Archipel nog in variëteiten of elemen
taire soorten te verdeden is. De inlanders al
thans onderscheiden volgens Sal. Müller evenals 
bij don tijger verschillende vormen, dc Soenda- 

bijv. een mèjong malangbong, den groot
ste van alle, een mèjong toetoel, mot kleinere 
on talrijker vlekken, cn als kleinste een mèjong 
këroed, die een meer roodgele vacht heeft. De 
eerste zou soms menschen aanvallen, in hoofd- 
zaak echter zich voeden met jonge wilde zwijnen, 
herten, kantjils enz. ,de m. toetoel zou zich in 
het algemeen met kleinere dieren, als geiten, 
honden, zelfs kippen tevreden stellen,'terwijl 
de m. këroed vooral honden zou jagen. Op den 
m. malangbong zouden dus de verh'alen van 
„menscheneters” betrekking hebben, die evenals 
over den tijger, ook over den panter in omloop 
zijn. De Javanen onderscheiden volgens Kohl- 
brugge (Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indië, dl. LV, 
1896) een matjan trroeni, m. toetoel en m. 
gogor, waarvan de eerste hot grootst, do laatste 
hot kleinst is. Maleische namen van Sumatra

i
van

neezen

1

I.

zijn harimau lalat en harimau batoe. Bovendion 
komt een melanistische variatie voor, de Zwarte 
Panter, mèjong koembang of mèjong hideung 
(soend.), matjan koembang (Jav.), harimau 
koembang (mal.), vroeger als kelis melas Peron 
beschreven. Dit dier is geheel zwart van kleur; 
de donkere vlekken blijven daarbij echter zicht
baar. Gevlekte panters kunnen zwarte jongen 
krijgen cn deze komen met gevlekte in één en den - 
zelfden worp voor; zwarte panters, onderling 
gekruist, krijgen alleen zwarte nakomelingen.

De panter is meer algemeen dan de tijger en 
daardoor schadelijker, vooral voor het vee. 
In leefwijze verschilt hij daarin van den tijger, 
dat hij in staat is boomen te beklimmen.

PANTER, ZWARTE. Zie PANTER.
PANTI. Zie LOEBOEK SIKAPING.
PANTJALANG. Zie VAARTUIGEN.
PANTJALOEHOER (sound.). Zie DEE1UN- 

GIA.
PANTJAR (KI) (sound.). Zie PODOCARPU.S.
PANTJASONO (soend.). Zio TINOSPORA.
PANTJÈN-DIENSTEN. Zie HEERENDIEN- 

STEN, Dl II blz 77.
PANTJING TAWA. (jav.). Geneeskrachtige 

kruiden uit het geslacht 8lriga, fam. Scrophula- 
riaccae, voornamelijk Slriga cuphrusioidcs Bentli. 
Op Java wordt dit eenjarige kruid ook als vergiftig 
beschouwd. Als wortel parasiet kan het aan cul- 
tuurgewassen schade doen. Verwant is 8. flava 
Miq. on ook 8. hirsuta Bcnth., die te Buiten
zorg djoekoet tjëngtjëng heet. Do Javaansche 
naam doelt op een plant, die verkoelt en ver
lichting van pijn aanbrengt. Zie ook GLORIOSA.

PANTOEN. Onder pantoen verslaat men een 
vierregelig Maloisch minnedicht, waarin de eer
ste regel op den derden, en de tweede op den 
vierden rijmt. De eerste twee regels hebben naar 
den inhoud geen verband met de laatste twee; 
veelal is de zin van het eerste paar regels duister 
In oudere geschriften beteekende pantoen een 
spreekwoordelijk gezegde; thans beduidt pantoen 
uitsluitend de quadrijnen, waarin oorspronkelijk

/-•
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de klank van den gcheclcn eersten regel dien van 
den derden moest suggorcercn, evenals do tweede 
ten aanzien van den vierden. Somtijds echter 
wijst de eerste helft in toespelende termen op de 
duidelijk uitgedruktc bei ookenis dor tweede helft, 
en wel door klanken onllcond aan t ermen, die de 
omringende natuur of do omgoving van don 
dichter en van den held dor liefdesgeschiedenis 
aanduiden. Als die omgeving niet meer bekend 
was, moest de eerste vershelft een zinneloozen 
indruk maken, wat bij gewildo pantoens echter 
niet hinderde, ja zelfs als waarmerk van echtheid 
gold. Nu en dan bevat de eerste helft een raadsel, 
welks oplossing de tweede helft biedt. Tegenwoor
dig is assonantie van een deel der regels, zelfs 
van het laatste woord daarvan, voldoende, en 
wordt volkomen onbegrijpelijkheid het doel van 
decadente verzenmakers, voorzoover de opstape
ling der klanken niet mnemotechnisch is. Het 
grappig vinden der deels onbegrijpelijke rijmen 
kwam allengs in de plaats van appreciatie der 
waarlijk poëtische dichtkunst. Zonder bekend
heid met de geografio en de folklore van het land 
der dichters kan men de Maleische pantoens niet 
naar waarde schatten. Een poging tot navolging 
in het Fransch deed Renó Ghelin in Le Pamtoun des 
Pantouns. In Prof. Van Ophuijsen’s nalatenschap 
is eene uit gebreide verzameling pantoens. Zie: 
Paniun Mëlayu. Collected bij R. J. Wilkinson 
and R. O. Winstedt. Singap. 1914 Zio oók 
MUZIEK en MUZIEKINSTRUMENTEN.

PAO. District der ondcrafdeeling .Sindjai,^ af- 
deeling Bonthain, gouv. Celebes en Ond.

PAOEH. District van de ondcrafdeeling Padang, 
residentie Sumatra’s Westkust. Dc daarin ge
legen nagri van dien naam is uit de geschiede
nis bekend doordat haar bevolking in dc 18de 
eeuw telkens tegen de Hollanders in opstand 
kwam.

PAOEH TINGGI. Landstreek op dc grens tus- 
schen Halaban (ondcrafdeeling Pajö Koemboeh) 
en Lint au (ondcrafdeeling Fort van der Capel- 
lcn), op de O.lijke helling van den Sago (Suma- 
tra’s Westkust) (zie HALABAN).

PAOEH TOEWA. Kleine nederzetting in de 
residentie Djambi aan dc Tëmbësi. Bij den op
stand van 1916 had hier den 19cn October een 
aanval op het detachement plaats.

PAOK (soend.). Zie SINTAU.
PAÖS, PAÖSOE. (CELKBES, mol.). Zie POT- 

VISCH.
PAPAJA (vulg. mal.); Bot ik of këpaja, 

(mal).); katès, (JAV.); gêdang, (soend., bal. en 
lamp.); hango, (sawoe.); kalikih, (minaNGK.); 
kocstéla, (bandj.); popaja, (mal. men.); ka- 
paja, (min. landst.); sömpain, (n. a. 4 r.); 
aisawa, (n. o. noemp.); papaé, papaoo of panónó, 
(amb. landst.); oeta malai, (amb. bab.); oedi 
molai, (amb. let.); poenti kajoe, (lamp.); ta- 
ngang-tangang nikanré, (mak.); kaliki, (boeg.).

Carica Papaya L., (zio aldaar) fam. Passi- 
Jloraccae. Boom of boomachtig kruid uit tropisch 
Amerika, in allo tropische gewesten gekweekt.

Bij den papaja wordt een gelijksoortig ver
schijnsel opgemorkt als bij den notemuskaat- 
boom: aan de mannelijke boomen, waar de bloe
men tot lang gesteeldo bloeiwijzcn zijn samenge
voegd, ziet men vaak aan do uiteinden dier 
blooiwijzen zich een of meer vruchten ontwikke
len. Deze hangen dan ten slotte, vaak in vrij 
groot aantal, aan lange stelen langs den stam

naar beneden, terwijl, zooals bekend is, de gewone 
vruchten goheel ongesteeld zijn.

Do vruchtdragende cn niet vruchtdragende 
boomen worden in hot Javaansch onderschei
den als katès wadon cn k. lanang en naar 
gelang do vruchten met korto steeltjes aan 
den stam zitten of wel do bloemen en vruchten 
aan takjes hangen in katès gamblok en k. 
gantoeng (bëtik bantangen b. rambai, mal.). De 
naam der bladeren als geneesmiddel is in het Jav. 
godong gamplèng. Dc in uiterlijk en smaak eenigs- 
zins aan meloenen herinnerende vruchten (in het 
Duitsch heet de papaja „Melonenbaum”) worden 
rijp en onrijp gegeten en gestoofd evenals wor
teltjes; ook de zaden, die naar sterrekers smaken. 
In de Minahasa dient de vrucht algemeen als var
kensvoeder. Do jonge bladoren zijn zeer bitter en 
bevatten carpaïne, een alcaloïdo dat eeno bij
zondere werking op het hart uitoefent. Zij wor
den op Java wel, ten einde geschikt te zijn om 
als sajocr gegeten te worden, ontbitterd door ko
ken met schieferklei (wadas). Algemeen is het 
gebruik do bittere bladeren af en toe aan paarden 
te voederen, als gezondheidsvoer. Het melksap 
bevat eeno als pepsine werkende stof, papayo- 
tine, die ook in Europa niet zelden als genees
middel wordt aangewend. Van den wortel wordthet 
vleezige gedeelte afgeschrapt en dit gelegd op 
wonden, b. v. bij tuinarbeid met den patjoel aan 
de voeten gekregen..C - -

PAPAJA OETAN (mal. mol.). Zie POLY- 
SCIAS NODOSA.

PAPALIMBANG. Zie VAARTUIGEN.
PAPANDAJAN. Een zeer bekende en druk (van 

Garoet 'uiEJ' bezbehte vulkaan (2622 M.), in de 
Preanger, ten Z.W. van genoemdo plaats. Een 
der weinige actieve vulkanon in welks krater men 
zonder eenigo moeite kan geraken, doordat bij de 
groote eruptje van 11 Aug. 1772 hot N.O.-gedeelte 
van den kraterwal is bezweken en de'daaruit ont
stane steenlawine, vermoedelijk geholpen door 
een lavastroom, een breed, door steile wanden 
begrensd dal heeft uitgeschuurd, waarin thans de 
weg naar den krater is aangelegd. Deze vertoont 
nog een vrij belangrijke solfataren-werking en 
ook de afzetting van zwavel is niet onaanzienlijk 
(zio hierover Van Heek in Jaarb. Mijnwezen 1906, 
blz. 174 met vele instructieve foto’s). De nieuwste 
opneming van den krator en omgeving komt voor 
op PI. X van het Jaarverslag Top. Dienst 1908, 
blz. 52.

Verbeek en Fennema (Geol. Beschr. van Java,, 
blz. 679) geven een uitvoorigo beschrijving van 
den berg mot con kritische beschouwing over 
de denkbeelden van Junghuhn (diens Java II, 
blz. 129) omtrent do bovengenoemde eruptie.

PAPANGERS of PAMPANGERS. Afstamme
lingen van door do Spanjaarden uit de provincie 
Pampanga op Luzón (Noord-Filipp.) veel ge
bruikte, cn ook naar do Molukken ovorge- 
brachto krijgshaftige inl. slaven. Zij vormden in 
Compagnic’s dienst een bijzondere afdeeling van 
Mardijkor-soldaten, waarschijnlijk reeds sinds 
1663, toen dc Spanjaarden zich van Ternate 
terugtrokken. Zij werden als apart korps in den 
aanvang alleen in dienst gesteld te Batavia; het 
eerst vermeld in Dagh-rcgister 1668 (p. 126) als 
„Pampangers”, onder een eigen kapitein met 
Spaanschen naam, en deelnemend in de groote 
jaarlijksohe Juli-paradc van Mardykcr-soldaten. 
Desgelijks meldt Dagh-rcgister 1670 een compag-
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king. Do vcrschillondo soorten hebbon in den 
rcgol oen zeer beperkten vorspreidingskring. 
Do groote zwarte Kakatoe, Microglossus aterri- 
mus, heeft eon enorm grooten, stevig gebouwden 
snavel, sterk zijdelings samengedrukt, bijna 
loodrecht naar beneden gerichte punt aan den 
bovonsnavol, dio bovendien als een vijl diep 
ingekerfd is; kopzijdon naakt on rood; vleugels 
veel langer dan de staart, ongeveer tot halfweg 
reikend; staartvederen zeer breed, afgerond; 
een hoog ópstaande kuif van naar achteren ge
bogen, lange vederen; deze zwartgokleurde 
vogel leeft in Australië op Nieuw-Guinea, 
Waigeoe, Gemien, Sorong, Salawati, Misol, Jobi 
en de Aroe-cilanden; hij eet. de zaden uit do 
steenharde kanarinoot; deze noot weet hij door 
eene zagende beweging van de schcrprandigo 
onderkaak open te maken, wat geen andere vogel 
hem kan nadoen. De jonge vogels worden door 
de inlanders uit het nest gehaald, opgevoed 
en aan handelaren verkocht; zij worden zeer 
tam; hun stemgeluid klinkt als een krakende 
deur; vreemd genoeg zijn deze kloek gebouwde 
vogels uiterst gevoelig voor zelfs kleine ver
wondingen. De eigenlijke Kakatoe’s, behoorendo 
tot het geslacht Cacatua, zijn in het algemeen wit 
gekleurd met uitzondering van de kuif; O. 
triton heeft eene lange, gele kuif en komt op 
N.-Guinea en de Papoea-eilanden voor; C. 
parvula ziet er uit als 0. triton, is echter kleiner 
en wordt alleen op de Timor-groep gevonden; 
C. sulphurea met helder gele kuif, op Celebes, 
Boeton en de Togian-eilanden; de oranjekleurige 
kuifdrigende G. citrinocrislata leeft op Soemba; 
C. alba van de Halmahéra-groep heeft ceno 
groote witte kuif; C. moluccensis van Céram 
en Araboina heeft eene fraaie donker rosc- 
roode kuif; op de Tënimbar-eilanden leeft O. 
goffini met eene niet sterk ontwikkelde witte 
kuif. Do naam Kakatoe schijnt afgeleid van 
het Maleischc woord Kakatoowa, waarschijnlijk 
uit een der Papoe-talcn naar het Westen over
gebracht en dat ook de Malcischo naam voor 
nijptang is. Tot de kleinste papegaaien behoort 
de Lisik (bat.) of Sërindit (mal.), namen op Oost- 
Sumatra voor Loriculus galgulu-s, eon Papegaai van 
Sumatra, Nias, Riouw, Banka, Borneoen ook Ja
va; om do fraaie kleur wordt hij ook Sierpapcgaai 
genoemd, bovendien Vlcdermuispapegaai, naar do 
wijze waarop hij in rustaan zijn pooteninden boom 
hangt en zoo aan een groote Vledormuis doet den
ken; op den kop een blauwe schedel vlek, staarl- 
dekvederen en eon groote rondo keclvlok schar
lakenrood, op den rug een hoog-oranjokleurigo 
vlek; de inlanders houden hem veel in gevangen
schap. Nog kleiner zijn de Spechtpapcgaaion, 
waarvan een der bekendste is de roodborslige 
Specht-papegaai Nasiterna pygmaea, dio over
al op N.W. Nieuw-Guinea, Waigeoe, Gébó, 
Salawati, Misooi en Koffian gevonden wordt., 
Deze Papegaai is grasgroen gekleurd, onderzijde 
sterker grasgroen; bovenkop geel; kleine vleugel- 
dekvederen zwart, breed met groen gezoomd; 
middelste twee staartvederen blauw, de andere 
zwart, do buitenste met groen langs den buiten
kant, de drie buitenste met een gele vlok. Deze 
vogel is uiterst moeilijk waartenemon, dus ook to 
vangen, doordat hij zoo klein is en zich daarbij 
ophoudt in hooge, dichtbebladerde boomen; do 
Papoea’s halen hen levend uit het nest in do 
hoornen.

nie „Pampangers” te Batavia (p. 131); het Dagh- 
register 1672 noemt dit'„de Panpangos compe.” 
(p. 368—369); enz. Zoo worden zo in 1689 ook 
genoemd naast. Ambonecscho en Balischo solda
ten; in 1693 in een gemengde compagnie van 
Bandanccsche, Pampangascho en Boetonsche 
soldaten; zie^Do Haan, Priangan, III, p. 328 en 
II, p. 796. ï>

In het midden der 18e eeuw werden do Papan - 
gers bij voorkeur op Timor gebruikt-, speciaal 
tegen de zgn. „zwarte Portugeezcn” of „Toepas
sen”; zoo vestigden zij zich daar vooral in de 
kampong’s Babaoo en Oësapa (bcO. Koepang), 
en worden in Ind. Stb. 1S77, no. 105 nog 
genoemd als afzonderlijke afdeeling der schutterij 
te Koepang. Thans bestaan zij als zoodanig er 
niet meer.

In 1862 was alreeds het vanouds te Batavia 
bestaande korps Papangers, Mooren en Benga- 
leezen opgeheven (Ind. Stb. 1S62, no. 43), in 
welk Staatsblad de „Papangers”nog speciaal om
schreven worden als „vrij gegeven slaven”, dus 
als een bijzonder soort van Mardijkers. Verg. bij 
BURGERS en MARDIJKERS. G. P. R.

PAP AR. District van de contróle-afdceling 
Paree, regentschap, afdeeling en residentio Kedi- 
ri; met eene oppervlakte van 237 K.M2. Het 
district telt 107 desa’s en had uit. 1905 eene be
volking van 120.000 zielen, waaronder ^ 140 
Europeanen en 640 Chinoezen.

PAPAS (celebes). Zio CORYPHA.
PAPASAN (jav., soend.). Zio COCCINIA.
PAPATIH. Zie PATIH.
PAPATJÉDA (mal. mol.). Zio SCAEVOLA.
PAPAVER SOMNIFERUM. Kruidachtige 

plant, waarvan de cultuur in Ned. Indië verbo
den is. Levert do OPIUM (zie aldaar) en het 
oliehoudendo Maanzaad.

PAPÉDA. In de Molukken de naam voor do 
pap, die gekookt wordt van het meel van do 
verschillende soorten van Sagoopalmen (Zie 
METROXYLON).

PAPÉDA (DADEN) (mal. mol.). Zio PO- 
LYSCIAS.

PAPEGAAI. De papegaaien (Psittaci) worden 
in groote verscheidenheid van soorten in den 
O. I. Archipel, vooral in het Oostelijk deel, aan
getroffen. De Papegaaien zijn echte boschbe- 
woners, geheel op klimmen en vruchteneten 
ingericht. Zij zijn terstond van allo vogels te 
onderkennen door hun sterk gebogen, meestal 
krachtigen bovensnavel, een klimorgaan, dat 
als een haak het lichaam draagt, wanneer de klirn- 
pooten (twee teenen voor- en twoe achterwaarts) 
een ander steunpunt trachten te vatten; verder 
aan hun korte, dikke, zachte tong, waarvan de 
punt soms een bundel vezelige aanhangselen 
draagt. Zij worden verdeeld in 2 families, de 
eigenlijke papegaaien (Psittacidae), gekenmerkt 
door het bezit van een gladde tong en dwars 
verloopende groeven aan do onderzijde van den 
bovensnavel, en do borsteltongigo papegaaien 
(Trichoglossidae), voorzien van een tong met 
een bundel van hoornachtigo vezeltjes aan de 
punt en met in do lengte verloopende groeven 
aan de onderzijde van den bovensnavel.

Tot de eerstgenoemde familie belmoren do 
Kakatoe’s. Deze worden aangetroffen in het 
Oostelijk gedeelte van onzen archipel, de Philip- 
pijnen en Australië. Een 9lal, ongeveer een derde 
van alle bekende soorten, komt hier in aanmer-

*
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Grootore vormen zijn do zoog. Edelpape- 
gaaien (Eclectus), in de Molukkon en op Nicuw- 
Guinoa voorkomend, dio vooral merkwaardig 
zijn door kun sexueel diraorphisme, de mannotjos 
zijn nl. hoofdzakelijk groen, do wijfjes rood; 
Eclectus pectoralis komt voor op Nieuw-Guinea; 
Waigeoe, S’lawati, Misooi, Aroo-on Kei-cilanden, 
het mannetje is groen, met roodon snavel, onder- 
vleugeldekvecren en zijden van het lichaam, 
en blauwe buitenste staartpennen; het wijfje 
rood met zwarten snavel en met blauw in den 
hals, op do borst en de buik. Op Halmahéra 
komt voor E. roratus en op Céram en Boeroe 
E. ccirdinalis', deze gelijken zeer veel op eerst
genoemde.

Bij de soorten van het geslacht Geoffroyus 
zijn mannetje en wijfje van dezelfde soort even
eens verschillend gekleurd. Hiertoe behooren vrij 
groote, hoofdzakelijk groene papagaaien, waar
van do mannetjes een grootendeels rooden, do 
wijfjes een bruinen kop bezitten; zij komen voor 
van Nieuw-Guinea, Westelijk tot Soembawa. 
Bij het geslacht Prioniturxis, Raketstaart-pape- 
gaai, zijn twee middelste staartpennen ver
lengd en bestaan in het middengedeelte alleen 
uit do kale schacht. Op Celebcs wordt Prioni- 
turus platurus gevonden, hoofdzakelijk groen, 
boven kop rood en blauw, voorste deel van den 
rug geel; het wijfje is bijna geheel groen.

Parkieten noemt men kleinero vormen met 
langen, puntig toeloopenden staart. Op Java 
en Borneo is Palaeornis javanicus, de bètèt der 
Javanen, waargenomen; deze is groen, met gele 
schoudervlek en wijnroode borst; P. longicauda 
van Sumatra en Borneo heeft een rooden band 
om hef achterhoofd en de zijden van den kop. 
In do Molukkon on op Nieuw-Guinea komen 
groote parkieten voor met een breeden, langen 
staart, waarvan de afzonderlijke vederen broeder 
dan bij do pas genoemde vormen zijn: zij worden 
waaier-parkicten (Aprosmictus) genoemd, zijn 
van onderen rood en op den rug groen of blauw. 
Op Céram en Ambon komt A. amboinensis voor, 
op Boeroe en Nieuw-Guinea nauwverwante 
vormen, dio als bïirucnsis en dorsalis onder
scheiden zijn.

Tot de eigenlijke papegaaien 
schijnlijk ook gerekend worden de rood- en 
zwartgekleurde Dasyplihis pesqueti van Nieuw- 
Guinea.

De familie der Trichoglossidae is verspreid 
van de kleine Soenda-oilanden, Timor on 
Flores, Celebcs tot Nieuw-Guinea on Australië. 
Do hiertoe behoorende vormen voeden zich, 
zooals het maaksel van de tong reeds aanduidt, 
voor een groot deel ook met bloemen honing. 
Hiertoe behooxx-n de fraaist gekleurde soorten. 
De kortstaartigo vormen, Lori’s of Loeri’s, be
hooren tot liet geslacht Lorius, op Nieuw-Guinoa 
en do Molukkon voorkomend; do kleur dor vor- 
schillendo soorton is in hoofdzaak rood mot 
groeno vleugels en rug, en met gelo of blauwe 
plekken op do onder- of bovenzijde. Lorius 
domicclla is gewoon op Ambon on Céram, en 
wordt aldaar veel in gcvangonschap gehoudon; 
de bovonkop is zwart, in hot violette overgaand 
op hot achterhoofd; onderste vleugelvederon on 
tibia blauw; borstschild geel, 6taart en overige 
gevederte rood. Lorius crythrothorax van Nieuw- 
Guinea heeft geen geel op de borst en roodo 
onderste vlougoldek vederen; Lorius garrulus -

van Halmahéra is rood, met groene vleugels 
en een gelo vlek op den rug, alsmede gele onder
ste vlougcldekvcderen. Een iets langoren staart 
heeft do bijna geheel roodc Eos rubra, dio 
Boeroe en Céram tot do Kci-eilanden vorsproid 
voorkomt; ondor den staart en op de schouders 
is dezo soort blauw. Somber gekleurd is Ohal- 
copsitta atra van Nieuw-Guinea; deze is grooten
deels bruinzwart, met blauwen stuit 
do onderzijde rood en gele staartvederen. De 
soorten van het genus Trichoglossus bezitten een 
langeren staart en zijn getooid met fraaie kleuren. 
Een der kleinste, doch veelkleurigsto soorten 
is Trichoglossus ornatus van Gele bes, van boven 
groen, van onderen rood, de bovenkop rood en 
blauw, zijden van den nek geel, borst blauwge- 
band, buik geel en groen, staart van boven groen, 
van onderen rood en geel. Grooter is T. cyano- 
grammus van Nieuw-Guinea en de Zuidelijke 
Molukken; deze is groen met violet zwarten kop, 
borst rood violetzwart geband, voorhoofd en 
wangen blauw, een geel en rooden band in den 
nek, zijden van het lichaam en onderste vleugel- 
dekvederen rood. De soorten van het geslacht 
Psittenteles zijn hoofdzakelijk groen en geel 
gekleurd en zijn de meest Westelijk voorko
mende vertegenwoordigers van de Trichoglos- 
tidae; Op Celebes komt P. meyeri voor, en op 
de kleine Soenda-eilanden, Timor en Flores, 
P. enteles en weberi. Op Nieuw-Guinea worden 
verschillende fraaie, langstaartige vormen ge
vonden, die tot de genera Ckarmosyna, Hy- 
pocharmosyiia, Neopsittacus en Oreopsittacus 
behooren. Een van de langst bekende is Char- 
mosyna papuensis, in 1734 door Seba reeds ver
meld; deze is rood met donker-groene rug en 
vleugels, mot zwart en blauw aan den achternek 
en met geel aan de zijden van de borst en van 
de buik; hij is beperkt tot Noordwest Nieuw- 
Guinea. Een grootere verspreiding heeft Hy- 
pocharmosyna placentis; deze komt voor in de 
Molukken, Aroe en Kei-eilanden en op Nieuw- 
Guinea, en is groen met rood aan de zijden van 
den kop, do keel en de borstzijden en aan do 
punt van don staart, ondordekvederen en stuit 
blauw. Dezo is kleiner dan do voorgaande, onge- 

moet waar- I veer zoo groot als een vink. Nog kleiner is do 
zeldzamo Oreopsittacus arfaki van het Arfak- 
gebergto in Noordwest Nieuw-Guinea, eveneens 
rood en groen gekleurd en vooral gekenmerkt 
door do violetblauwo oordekvedoren, dio van 
witachtigo vlokjes voorzien zijn.

PAPEGAAI-VISCH. Zio LIPVISSCHEN.

van

en aan

PAPIER, Een industrio van zeer geriuge 
beteekenis, die do laatsto jaren eerder achteruit 
dan vooruit gaat, is do bereiding van papier 
uit do bast van de papiermoerbezie, Broussonetia 
papyrifera. Do bereiding van do bast tot het 
z. g. döloowangpapior geschiedt alleen in Pono- 
rogo.

Do verkregen qualiteit papior is tamelijk sterk, 
is voor schrijfpapier minder geschikt, en kan, 
als gevolg van den hoogen prijs, do concurrentie 
mot goïmporteordo qualitoiton al heel mooilijk 
volhouden.

Hot aantal vezelstoffen, dat op Java voor
komt, is buitengewoon groot on onder dio vezel
stoffen zijn er uit den aard dor zaak meordero, 
die voor do bereiding van papier in aanmerking 
zouden komen. Herhaaldo malen zijn dan ook 
voorstellen uitgoworkt om te komon tot do
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ethnographisclie kennis, wat deze punten be
treft, nog zeer gebrekkig is, zoodat het, voor hot 
oogcnblik, een onbegonnen werk zou zijn do go- 
nesis der verschillende bestanddcelen van hot 
Papoeasche ras vasttestcllcn. Haddon is geneigd 
de uiteenloopcndc groepen der Papoea’s uit 
kruising van de stammen te verklaren en zegt 
uitdrukkelijk, dat hij in Nieuw-Guinea nooit 
gehoord heeft van echte Negrito’s, noch er sporen 
van heeft kunnen ontdekken. Hij heeft er bracliy- 
cephale en dolichocephale inboorlingen onder
zocht, maar de eersten waren niet kleiner dan de 
laatsten, noch kon men bij hen andere bijzonder
heden aantoonen, welke op eenige verwantschap 
met de Negrito’s zouden wijzen.

Wat hun uiterlijk voorkomen betreft zijn de 
Papoea’s, door elkander genomen, goed gebouwd 
en van middelbare grootte. Zij hebbben regel
matige trekken, eenigszins uitpuilende juk
beenderen, een broeden dan wel arendsneus, 
dikke lippen en grooten mond met vooruitste
kende kin, goed gevulde wenkbrauwen, donker
bruine oogen en witte tanden, de wangen veelal 
ingevallen. Hunne ledematen zijn in den regel 
wèl ontwikkeld, met groote handen en vaak kleine 
voeten. Het lichaam is sterk behaard en velen 
dragen baard en knevel. De huidskleur verschilt 
van geelbruin tot donkerbruin en komt in enkele 
oorden dikwerf het zwart nabij, ofschoon menig
maal onkenbaar door de nagenoeg alom ver
spreide cascado (zie HUIDZIEKTEN). Zeer ka
rakteristiek is daarbij het wollige kroeshaar, dat 
door velen hoog boven het hoofd opgewerkt 
zich als een ragebol vertoont, en ook hierdoor 
geheel verschilt van den haartooi in aangrenzen
de deelen van den Archipel. Deze kenmerken tre
den weder het minst op den voorgrond binnen het 
gebiedder Vier Rad ja’s(llidja Ampat), waar op de 
kusten der eilanden het oorspronkelijke type teloor 
ging door vermenging met Cerammers, Tidoreezen, 
Makassaren en Bocgineezen, die tegelijkertijd 
velen tot den Islam bekeerden, zonder dat die 
verandering van godsdienst ingrijpende maat
schappelijke veranderingen teweegbracht.

Eveneens verschilt het type aan de Zuidkust 
van Nieuw-Guinea. Hier geen wollige kroes
koppen, doch kort, stijf krulhaar, dat kunstmatig 
door allerlei vlechtwerk van vezel- en palmbla
deren verlengd wordt tot het op schouder on 
rug afhangt.

I. HET GEBIED DEK KALANA FAT OF KADJA

oprichting van een papierfabriek op Java, tot nu 
toe evenwel zonder veel succes. Wel bestaat er een 
cartonfabriek te .Soorabaja, die o. a. als grond
stof rijststroo, bamboe, enz. verwerkt en verder 
een in Meester Cornelis, die o. a. het af gestookte 
sërógras, lïë~'grdridsFöT'~vöor de citronella-olic- 
bereiding, tot carton verwerkt, maar papier zelf 
wordt er in Nederlandsch-Indië nog niet ge
maakt.

PAPIER-NAUTILUS
eener inktvischsoort,
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{Argonauta). Schelp 
de zoogen. Argonaut.

s Zie DOEIvENHUIF.
- vPAPOEA’S. De bewoners van Nieuw-Guinea

** ven omliggende eilanden zijn algemeen bekend
onder den naara van Papoo a’s, een woord dat

A
0+7

vermoed wordt door samentrekking uit het 
Maleische poe a-p o c a of „kroesharig” ont
staan te zijn en derhalve met den eigenaardigen 
haarbos verband kan houden, maar waarvan 
overigens tot heden niemand eeno passende ver
klaring heeft gevonden. In navolging van hetgeen 
zij van inlandsche handelaren hoorden, noemen 
de strandbewoners van Nieuw-Guinea, en vooral 
der Westelijke eilanden, zich wel Papoea ’s 
en duiden dan de bergbewoners als A 1 f o e r e n 
aan, op dezelfde wijze als in de Molukken de 
minder beschaafde en niet-Mohammedaansche 
bevolking der binnenlanden overal door den 
laatsten naam wordt onderscheiden (Zie het 
artikel ALFOER, Dl I. blz. 30).

AJ heeft de naam Papoea door langdurig 
gebruik bij inlanders en Europeanen het burger
recht verkregen, zoo dient niet uit het oog ver
loren, dat die nog in geen der eigenlijke lands
talen is aangetroffen en de betrokkenen zich 
volstrekt niet beschouwen als tot eenzelfde ras 
le behooren, zoodat schier elke nederzetting 
eene afzonderlijke benaming heeft, het gevolg 
van de vele afwijkingen, die vaak bij onmiddellijke 
naburen worden aangetroffen. Zoolang de be
staande leemten in onze kennis van land, volk 
en taal niet in grooter mate zijn aangevuld, blijft 
het wenschelijk de ter plaatse gebruikelijke in- 
decling te behouden.

Aan de vraag of op Nieuw-Guinea naast de 
Papoea-bevolking of te midden van haar Negri
to’s worden gevonden als een van de Papoea’s 
onderscheiden ras, wijdt A. B. Meyer in zijn 
boekje „The distribution of the Negritos” 
(Dresden 1899) een afzonderlijk hoofdstuk (bl. 
76—87). Hij beantwoordt die vraag ontkennend 
en beroept zich op Mikluho Maclay, die Papoea’s 

Negrito’s identisck noemt. „Een ras van 
Negrito’s”, zegt Meyer (t. a. p. bl. 85) „heeft nog 
niemand naast een ras van Papoea’s kunnen 
ontdekken, om reden dat ’t niet bestaat; en het 
bestaat niet, omdat het Papoea-ras ondanks zijne 
veranderlijkheid, een uniform ras cn tevens 
zoo goed als identisch met de Negrito’s is”. A. C. 
Haddon, die in het Engelsch tijdschrift „Nature” 
van 7 Sept. ’99 Meyer’s boek bespreekt, zegt dat 
deze, evenals Maclay, aanneemt, dat Negrito’s 
en Papoea’s uit denzelfden stam zijn voortge
komen en redenen aanvoert voor do stelling, 
dat uit de Papoea’s meerdere volkstammen van 
verschillend type zijn ontstaan. Hij vraagt zich 
af, schrijft Haddon, of dit aan kruising met 
andere rassen is toeteschrijven, dan wel op 
groote veranderlijkheid van het oorspronkelijke 
ras wijst, en is geneigd het laatste te gelooven, 
ofschoon hij, ten rechte, doet opmerken dat onze
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ampat. Dezen naam ontleencn de in Westelijk 
Nieuw-Guinea gelegen eilanden aan den ge- 
mccnschappclijken oorsprong met later gevolgde 
splitsing der strand bevolking, wier oudsten of 
hoofden, die aanvankelijk als leiders optraden, 
op aandrang van Tidore den titel van Radja 
of Kalana aannamen en zich wisten staande te 
houden in Waigéoe, Salawati, Misoölen Waigama. 
In April 1905 stond de sultan van Tidore zijne 
rechten op Nieuw-Guinea af aan het Gouverne
men'Van N.I.

Als oorspronkelijke woonplaats van de stam
men wordt aangewezen Wawiai, een kampong 
in het N. van Straat Kaboei, gelegen tusschcn 
Waigéoe en Gam. Hier staat een aan één zijde 
open huisje, waarin zich een twaalftal zeer ruw 
bewerkte beelden
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den gebruikelijken kor- 
van vogels
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waarvorm en een paar afbeeldingen 
en miniatuur-huizen bevinden. De behoefte "tot 

is hier niet groot; vandaar dat vele• samen wonen
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woningen er hoogst vervallen on verwaarloosd 
uitzien, niet uit duurzame materialen zijn ópge
trokken en ver achterstaan bij die van andero 
meer Oostelijk gelegen plaatsen. Die woningen 
zijn óf op palen, en dan.gewoonlijk boven zee, óf 
op den beganen grond gebouwd. De eersto wor- 
don met een houten laddor of door middel van 
een vonder van losse planken of rondhouten 
beklommen; zij zijn gedekt met aaneengeregen 
nipah- of sagoebladcren en hebben veelal een 
vóór- en achlerdak, waarvan de zijkanten door 
losse bladeren slechts gedeeltelijk worden dicht
gemaakt. Het dak rust op vier stevige houten 
stijlen. Zolders zijn er niet, maar wel bamboe 
horden langs de wanden, soms in twee of drie 
lagon boven elkander, tot opberging van brand
hout, doozen met goederen als anderszins. Do 
vloer bestaat uit dunne latten van bamboe of

8agoe, spatels om die omteroeren, pijlen, bogen, 
elgerscn harpoenen, terwijl op de bamboe horden 
do doozen zijn opgehoopt, dio tot bewaar
plaats van kleedcrcn, talismans, sieraden en 
sirikbenoodigdheden dienen, ofschoon een en 
ander ook wel wordt gehangen aan tusschen de 
stijlen aangebrachto kettingen 
ringen. De afgeschoten vertrekken bevatten 
de kussens en hoofdblokken, waarop de vermoei
de ledematen en het hoofd ter ruste worden ge
legd. Ook is daarin de bewaarplaats der kor- 
waars, zijnde van hout Vervaardigde beelden 
van afgestorvenen of talismans, die in den strijd 
worden medegenomen.

De gewone dracht der bevolking in dit gebied 
is de volgende: In het haar steken zij een krabber 
of kam, in de ooren dragen zij hangers, om hals

gevlochten
rotan of schelpen en aan de vingers ringen van 
schildpad. De buik wordt om wonden met 
dun gespleten, rood geverfde rotan en de lende
nen met een doek van boomschors, die, tusschen 
de beenen doorgestoken, met een lang eind naar 
voren afhangt. Dikwijls is nog een schelp aan 
het hielgewricht bevestigd en over den rug of 
de schouders hangt aan een band van boom
schors een mandje van rotan of een tasch, waar
in bamboe kokers voor tabak en geoliede kapok, 
lepeltjes, gemaakt van een schelp, kalk, sirih en 
pinang bewaard worden. Veelal dragen zij 
hoeden van pandanbladeren en bij feestelijke 
gelegenheden worden al dio versierselen met 
kralen en bloemen opgetuigd en ook kralen 
halssnoeren omgedaan.

Hunne wapenen zijn bogen, pijlen en lansen; 
velen hebben nog messen of houwers, die zij van 
de handelaren koopen.

De leefwijze is hoogst eenvoudig; twee maal 
per dag, des morgens en des avonds wordt sagoe 
gegeten, als brij of gebakken, met visch en 
schelpdieren als toespijs, een en ander met zee
water toebereid. Als drank dient daarbij palm
wijn en den geheelen dag door, naar gelairg van 
opwellende behoeften, gebruiken zij pisang, 
suikerriet, këladi en vruchten bij wijze van ver
snapering, terwijl een gelukkige vangst van 
varkens, buideldieren en schild]jad steeds een 
welkome aanleiding is voor een feestelijk maal.

Feesten vallen trouwens zeer in den smaak, 
het huwelijk en overlijden van familieleden 
bieden daartoe do beste gelegenheid. Kleine 
houten huisjes, die den zetel of de verblijfplaats 
der voorvaderen voorstellen, worden dan rijk 
versierd in het middenvertrek geplaatst en daar
omheen wordt onder begeleiding van zang on 
trom, in de rondte gedanst, in groepen van 2 of 
3 achter elkaar, met vrouwon en meisjes. Deze 
feeston duren tot drie en meer dagen achtereen, 
slechts bij kleine tusschcnpoozen afgebroken om 
de overvloedig gereed gomaaktc gerechten te 
gebruiken. Andere vermakon zijn het Molukscho 
spiegelgevecht en het tweegevecht met sagoe- 
bladnorvcn, terwijl hot voordragen van liedjes 
bij lichte maan mede een zoor geliefde tijdkor
ting is. Het volk gevoelt zich tovreden en zorge
loos. Bij do gcringo dagolijksche behoeften is do 
prikkel tot arbeid niet groot en worden bijzon
dere uitgaven voor feesten govorderd, dan is 
met weinig inspanning hot noodige in korten 
tijd bijeengebracht. Van oudo zeden en gebrui
ken wordt nimmer afgeweken en zelfs de Radja’s

van rotan-

en armen hebben zij ringen van
niboenghout; de omwanding is van nipahbla- 
deron of sagoebladnerven. De huizen hebben 
voor en achter een overdekte galerij, dio met een 
deur toegang geeft tot het middenvertrek, dat 
door doeken of pandanmatten tot drie of vier 
afzonderlijke vertrekjes, meestal slaapplaatsen, 
is afgeschoten; in de zijwanden zijn soms ope- 
ningen tot vensters aangebracht, maar lang niet 
overal.

De woningen op den beganen grond zijn weinig 
meer dan hutten, geheel uit palmbladeren 
samengesteld, waarmede ook het binnenvertrek 
wordt afgescheiden; waar bamboe rustbanken 
ontbreken, is het zeezand op den bodem tot 
een voet-dikte opgehoogd, waarover des nachts 
het slaapmatje wordt uitgespreid.

Boven allen munten, ook in grootte, uit do 
woningen der Papoea’s to Biga op Misoöl; een 
stevige trap verleent den toegang, bevloering 
en omwanding bestaan uit regelmatig gestelde 
houten latten en het dak is behoorlijk afgewerkt. 
Do bamboe horden worden aldaar omhangen met 
uitgerafelde pandan-bladeren of mandjes, waarin 
reukwerk gebrand wordt tot afwering van kwade 
geesten.

Het front is afwisselend gekeerd nu eens 
naar de zee, dan weder naar de landzijde. Waar 
moskeëen zijn, zien die er al even vervallen 
uit, en de begraafplaats ligt gewoonlijk vlak 
achter de woningen op den vasten wal. Nabij 
enkele woningen zijn afzonderlijke hokken tot 
aanfokking van kroonduiven.

Het inwendige der woningen is niet bijzonder 
aanlokkelijk: borden, glas- en aardewerk, 
visschersgoreedschap en tal van andero zaken 
liggen in groote wanorde dooreon of zijn hier 
en daar aan de wanden opgehangen, en van 
reinheid ontbreken zelfs do eenvoudigste sporen. 
De vuurhaard of kookplaats is bij de Mohamme
danen meestal in de achter- en bij de Papoea’s in 
de voorgalerij en wordt gevormd door een vier
kanten of langwerpig vierkanten bak met in 
elkaar sluitende houten latten afgezet, waar
binnen op zand en aseh eenige steenen liggen 
en waarop het vuur altijd smeulende wordt ge
houden. Daaromheen staan de aarden potten 
on sagoe-ovontjes met con dikke laag root bedekt 
en soms ijzeren pannen voor de bereiding van 
sohildpad vleesch, on tusschen do latton der 
omwanding gestoken of daaraan vastgeheoht 
hangen zeefjes tof zuivering der rauwe sagoe, 
rekjes voor bewaring van toebereido visch, 
dissclvormigo kloppers voor het kloppen van



PAPOEA’S300

heel komen zij overeen mot (lo Papoea’s van do 
plaats hunner afkomst, dio later zullen worden 
beschreven.

Volgons sommigen behoort Bèsèr niet tot do 
negen Negorijen. Do bevolking is in ieder geval 
van Biakscho afkomst on reeds lang hier geves
tigd. Haro gebruiken wijken eenigszins af 
dio der anderen Biakscho immigranten. Op do 
graven vindt men miniatuur huisjes met plan
ken als borden op zijde, waarop voedsel voor do 
geesten gereed wordt gezet. Korwaars maakt 
men slechts bij uitzondering; het schijnt, dat do 
fetisistische korwaardienst hier is vervangen 
door eene meer geestelijko vooroudorvereering.

3e. De Bergbewoners van Salawali. Dezo zijn 
van middelbare lengte, slank gebouwd met ma
gere ledematen; do huidskleur bijna tot liet 
zwarto overhellend. Hun haar is op de kruin tot 
een dikke laag platgedrukt, maar aan den rand 
krulachtig uitloopende, zoodat het als het waro 
een ring om het hoofd vormt. Zij dragen een 
dunnen baard en knevel, maar hun lichaam 
is weinig behaard, ofschoon zij zware, gevulde 
wenkbrauwen hebben. Het voorhoofd is recht
standig, de oogen zijn donkerbruin, de neus 
is van middelbare grootte, het neustusschenschot 
doorboord en de mond iets, maar niet veel 
vooruitstekende. De onderste ledematen zijn 
mager, dikwijls binnenwaarts gebogen; do voe
ten zijn klein. Zij houden zich bezig met de 
jacht op varkens en kangaroe’s, het schieten 
van vogels en het kloppen van sagoe. Zij staan 
onder eigen hoofden, die echter weinig gezag 
hebben.

4e. De Bergbevjoners van Misoöl. Deze ken
merken zich door middelbare grootte, goede 
spierontwikkeling, fijn gekroesd haar, breede 
jukbeenderen en neusvleugels, grooten, voor
uitstekenden mond, zware wenkbrauwen met 
baard en knevel, een behaard lichaam en donker
bruine huidskleur. Van nature zijn zij goedaardig, 
bedaard en niet luidruchtig. Zij laten hunne 
kinderen niet besnijden, hebben maar één e vrouw, 
gebruiken geen zout bij de bereiding van hunne 
spijzen en tatoeëeren zich niet. Zij leggen hunne 
lijken op een horde in het bosch en dekken 
die met een mat toe. Tegen den tijd dat liet lijk 
vergaan is, nemen zij het hoofd weg en scal- 
peeren dat zoonoodig om het dan met de onder
kaak in een uitholling van een grooten boom te 
plaatsen, waarna de opening met een bord ge
sloten en er niet meer naar omgezien wordt. Do 
strandbewoners van Biga zien er minder krachtig 
uit, terwijl vooral hunne onderste ledematen 
erg mager zijn. Zij dragen veel ringen van koper
draad in do ooren en hebben als schaambedek- 
king een lapje voor den buik hangen.

5e. Als ondergeschikt aan den Radja van 
Salawati of den Kapitein-laut van Sailolof wor
den beschouwd de stammen: Arjoe, Mo of Moi 
en Sègël, welke verspreid wonen in het Westelijk 
gedeelte van den z. g. Vogelkoj), van Kaap 
Jamoersba (Kaap do Goede Hoop) aan do 
Noordkust af, tot nabij de monding der Karabra- 
rivier aan de Westkust en aan deze hoofden een 
soort belasting opbrengen.

De Arfoe's of Arfoesi vormen een vrij uilge- 
breiden stam van bergbewoners. Wanneer 
noodig, dalen zij af naar het strand om zich 
van zout te- voorzien. Zij zoeken daartoe een 
stuk drijfhout op en verbranden dit; de asch

wachten zich wel hierin eenigc verandering te 
brengen. Do vrees voor wraakoefening houdt 
hen in toom; vandaar dat diefstal en moord 
zelden voorkomen, en ook kleine overtredingen 
tot de uitzonderingen behooren.

Van godsvereering is geen spoor te ontdekken, 
wèl van een geloof aan goede en kwade geesten, 
do eerste belichaamd in do reeds genoemde hou
ten beeldjes en in hoofdzaak dienende als voor
behoedmiddel tegen kwade invloeden, benevens 
tot afwering van onheilen en ziekte. Met hetzelf
de doel zijn talrijke handelingen verboden; zoo 
mag men, des nachts. op zee varende, geen 
licht ontsteken, do namen van zwager en schoon
moeder niet noemen, moeten woningen, waar 
hoofden overleden zijn, onbewoond blijven en 
dergelijke.

Als ondergeschikt aan deze Radja’s worden 
nog enkele stammen beschouwd, omtrent wie 
het volgende valt mede te deelen.

Ie. De Amber in Oost Waigéoe. Dezo hebben 
een hoog postuur, zijn vrij donker van huids
kleur, sterk behaard, vooral in het gezicht, en 
lijden veel aan cascado. Het hoofdhaar staat 
als een ware ragebol uiteen, hetwelk voor een 
groot sieraad wordt gehouden, vooral tegenover 
het zwakke geslacht. Zij hebben een kleinen, 
niet zoo heel breeden neus, het neustusschen
schot is niet doorboord, de mond is groot en 
vooruitstekend, maar do wangen zijn erg inge
vallen. Zij gaan geheel ongewapend en staan als 
goedaardige en rustige lieden bekend. Zij hebben 
eigen hoofden, zooveel als hoofden van gezinnen 
of oudsten, wien de Radja zijne bevelen doet 
toekomen. Als afwijkende dracht gebruiken zij 
buikbanden van ganétouw vervaardigd en met 
stukjes schelp versierd, benevens houten arm
banden. Zij tatoeëeren of besnijden zich niet en 
hebben één of meer vrouwen, naar gelang zij den 
bruidschat kunnen betalen, die minstens vijf 
stukken katoen bedraagt. Hunne lijken begraven 
zij in den grond en zien er verder niet naar om.

2e. De Lieden der negen Negorijen, of afstam
melingen van Papoea’s van Biak of Wiak, 
Soepiori, Sowèk en Ansoes, die in vroeger tijd 
herwaarts verhuisden. Deze negorijen zijn: 
Ornka of Amka, Waliié, Wardo, Oesba en 
Bèsèr, — alle op Waigéoe —, Mar op hot tot 
Salawati behoorende deel der Noordkust van 
Nieuw-Guinea en Marfandoe, Mansèmbèr en 
Warsai, waarvan de lieden allen gevestigd zijn 
in de kampong Sórong, op het, dicht bij Salawati 
gelegen eilandje Dom. Deze lieden zijn allen 
Moslim, wat niet belet dat de sëngadji van War- 
fandoe op een uithoek een heilig huisje heeft 
gebouwd, waar korwaai's worden bewaard en 
plechtigheden plaats hebben. Eén beeld is 
levensgroot, pikzwart en stelt Monambar, den 
stamvader der Warfandoe voor. Ook zijn er nog 
vogel beeldjes, 2 a 3 dM. lang, die geesten (djin) 
voorstellen. Men acht ieder in staat zijn eigen 
voorouders door het branden van wierook op te 
roepen om van hen raad te krijgen.

De bewoners van Wawiai zijn in ieder geval 
heidenen en deponeeren hunne dooden op een 
rots. Evenzoo die van Tipin, op do Noordkust 
van Salawati.

De inboorlingen der Negorijen zijn in het alge
meen stevig gespierd en vrij donker van kleur; 
sommigen hebben een Semitisch type en zijn 
opvallend lichter van kleur, maar over het ge-
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wordt medegenomen on als „zout” mot hunno 
eenvoudige spijzen vermengd. Hun uiterlijk 
komt veel overeen met dat dor Arfakkers; zij 
zijn kleiner van postuur dan do Noemforen on 
maken den indruk vrcesachtigcr en onbeschaaf
der te zijn dan deze. Het haar wordt meestal in 
kleine krulletjes gevlochten, die als kransen hot 
hoofd omgeven; do bovenste krul steekt wat 
uit, als een kwastje.

Do huizen worden op liooge palon gebouwd 
en hebben twee vertrekken, één voor de mannen 
en één voor de vrouwen. In huis is de afscheiding 
tussclien de beide seksen zoo streng, dat ze b. v. 
niet tezamen eten. Het bosch is de plaats voor 
de meer intieme aanrakingen tussclien man en 
vrouw (dit gebruik is bij zeer vele stammen 
in zwang, b. v. op do goheele Zuidkust be-Oosten 
de Prinscs-Marianne Straat). Huwelijken worden 
in den regel pas gesloten als de vrouw bevallen is. 
De jongeling betaalt een bruidschat, terwijl 
meestal van de zijde der bruid eenige goederen 
als tegengeschenk worden gegeven. Tijdens de 
huwelijkssluiting wordt feest gevierd, evenwel 
niet gedanst. Er wordt samen gegeten, waarvoor 
de huisvarkens worden geslacht, doch geen 
sterke drank gedronken. De varkens zijn een 
soort huigenooten. Zij loopen vrij in huis rond 
en vergezellen hun baas op zijne tochten.

Kort vóór de geboorte van een kind neemt 
de zwangere vrouw haar intrek in een hut, waar 
zij door vrouwen wordt bewaakt. Mannen, ook 
haar echtgenoot, mogen in dien tijd haar niet 
bezoeken, daar dit de bevalling zou bemoeilijken. 
Eén maand na de bevalling gaan moeder en 
kind naar de eigenlijke woning terug.

Bij zwangerschap buiten huwelijk wordt dooi
de familie uitgemaakt wie de vader is en met 
dezen moot do vrouw dan verder samenleven. 
Polygamie komt voor. Soms heeft een man 3 of 
4 vrouwen, die allen in dezelfde woning verblijf 
houden.

Hoofden, die eenig gezag uitoefenen, zijn 
onbekend. Voor zoover kan worden nagegaan 
bestaat bij hen een godsbegrip. Zij verklaren 
ten minste dat iemand, die zijn natuurlijken dood 
sterft, door een hoogere en bovennatuurlijko 
macht tot zich genomen wordt.

Do Arfoc’s begraven hunne lijken niot, maar 
doen ze een soort mummificatie ondergaan. Het 
lijk wordt op een baló-baló gelegd, waaronder 
een matig houtvuurtje, dat veel rook verspreidt. 
Is na eenige dagen een zijde voldoende berookt 
en gedroogd, dan wordt hot lijk omgekeerd, om 
nogmaals dczolfdo bewerking te ondergaan. 
De mummie wordt bijgezet in een hoogon, dik
ken boom, die voor dit doel voldoende is uitge
brand.

Slavernij is bij do Arfoc’s onbekend; do gevan
genen worden steeds geruild tegen atamgenooten, 
die in dezelfde omstandigheden verkcercn.

Hunne wapens zijn bijl, pijl en boog en bamboe 
lansen. Middel van bestaan is uitsluitend land
bouw. Zij loeien meestal aardvruchten, pisang, 
papaja, wat djagoeng on tabak en voeden zich 
met sagoe, die zij zelf kloppen en wasschen.

Bij beleediging door oen anderen stam gaan 
Z‘J °P „raak” uit en trachten een of meer sluip
moorden te plegen. Geschiedt de moord uit 
weerwraak, dan wordt zoo mogclijk een kop 
medegebracht.

Be tjidako schijnt do algomeeno klcodcr-

dracht te zijn. Do vrouwen dragen een boven 
do borst toegeknoopto sarong. Huidziekten komen 
veelvuldig voor, wat niet to verwonderen is bij 
hun vrees voor water.

Do Md of Moi wonen langs de Maga en do 
Wasamson en de vortakkingen dezer rivieren. 
Zij komen to Masówé aan de kust om handel to 
drijven. De Mó houden zich uitsluitend bezig met 
het kloppen van sagoe en het verzamelen 
vogclhuiden. Hun typo komt veel overeen met 
dat der bowoners van hot binnenland van Sala- 
wati; het haar hebben zij echter in twee bossen, 
één van voren on één van achteren, samen
go bond en.

De Ségét onderscheidt men in Ségèt Selé en 
Ségèt Fasia, naar gelang zij dichter bij de kaap 
of aan do kust, dan wel dieper in het binnenland 
vertoeven. Bepaalde grenzen, waartusschen zij 
wonen, zijn niet aan to geven. Zuidwaarts is de 
stam der Karabra hun nabuur. De mannen zijn 
fiksch gebouwd, vrij groot en goed gespierd, of
schoon met weinig ontwikkelde onderste lede
maten ; het gezicht is sterk behaard, de huids
kleur zeer donker. Zij hebben niet den ragebol, 
maar toch dicht kroezig haar. De oorlellen zijn 
wèl, liet neustusschcnschot is niet doorboord. 
De vrouwen zijn moer licht-bruin van kleur en 
velen hebben de voorzijde van het lichaam 
zwak betatoeëerd met twee rijen ronde figuren, 
aan weerszijden over den buik naar de onderok- 
selstreek. Zij leven in onmin met de Karabra, 
omdat zij onder dezen de koppen snellen, benoo- 
digd voor het huwelijk. Zij huwen n. 1. in hun 
eigen stam of nemen een vrouw uit de aan hen 
verwante Mó, maar kunnen daartoe in het eerste 
geval niet overgaan, alvorens als verplichten 
bruidschat tweo koppen te hebben aangebracht.

Nadat de eerste kop is verkregen, hetgeen bij 
jeugdigen leeftijd der knapen met behulp der 
ouderen geschiedt, verloopen een paar jaar, 
en eerst bij aflevering van den tweeden kop, die 
door don bruidegom zolven moet zijn afgeslagen, 
wordt er drie dagon feest gevierd en de bruid 
zonder verderen omslag aan den heldhaftigen 
koppensneller overgegeven. Zonder noodzaak 
brengen zij echter niemand om hot leven en 
anthropophagen zijn zij volstrekt niet; de 
vrouw, dio door twee koppen verdiend is, onder
houden zij tot haar dood en aan meerdere vrou
wen wordt niet gedacht.

Zij eten sagoe en drinken daarbij water, omdat 
zij het tappen van sagoeweer niet verstaan. 
Overigens vinden zij hun bestaan in de schild
pad- on tripangvangst. Zij gaan met hun vlerk- 
prauwen ver in zee, tweo a drie personen in een 
prauw on zelden moor dan tweo prauwen tegelijk. 
Dikwerf verongelukken deze, maar dat weer
houdt hen niot ,want zij hebben een merkwaar
dige doodsverachting en zeggen, dat als hot 
tijdstip van sterven is aangebrokon, dit toch 
niot to verhinderen is. Zij meenon, dat met den 
dood alles eindigt. Do lijken worden eerst drie 
dagen in de woning bewaard tot ze opzwellen 
en dan gobracht naar een der eilandjes, waar ze 
op horden te rotten worden gelogd. Na drie 
dagen wordt een zielenfeest govierd. Is het lijk 
vergaan, dan wordt do schedel in huis gobracht 
uit vrees, dat die anders in het water zal vallen. 
Do Ségöt Selé brengen do lijken naar het eilandje

van

Lago. In het bosch worden door hon gcesten- 
> huisjes opgericht tot vereering van do schimmen
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Zij voeden zich hoofdzakclijk mol boombladeren. 
Do bladeren worden in een bamboekoker ge
perst; deze wordt op een 
plaatst en onophoudelijk rondgedraaid tot do 
in houd voor een goed deel verbrand is. Zout ge

bet strand

der voorvaderen, welko huisjes door do familie
leden niet mogen betreden of genaderd worden. 
Het maken van voorouderbeeldjes moet echter 
bij hen niet in gebruik zijn. Het eten van sommi
ge vischsoorten en ook van krokodillen is aan 
sommige personen of families verboden.^

II. WESTELIJK NIEUW-GUINEA TEN'' WESTEN 
VAN DE LIJN: MANOEKWARI-ARGOENIBAAI.

In do strandnegorijen is de gedurige aanraking 
mot vreemde handelaren van Ceram en elders, 
die zich dikwerf voor goed in deze streken vesti
gen, een sterke prikkel geweest, tot het. bevor
deren van samenwonen, ofschoon de behoefte 
aan gedurige verplaatsing bleef bestaan en ziekte 
of vermeende kwade invloeden daartoe nog 
altijd spoedig doen overgaan.

Als gevolg hiervan hebben de meeste kampongs 
een vervallen en onoogelijk aanzien en zijn de 
huizen wrak, met weinig zorg en van slechte 
materialen gebouwd, en volstrekt niet onderhou
den. Aan de zeezijde door ingekerfde boomstam
men en aan de landzijde door vonders van hout 
of bamboe beklommen, bieden zij inwendig niet 
veel bijzonders aan. Slechts enkele hebben een 
voor- en achtergalerij, alwaar een overdekte 
kookplaats, bestaande uit zand met drie of vier 
steenen, maar de meeste bestaan uit één vertrek 
met door bladeren of vuile gordijnen afgeschoten 
kamertjes, de vuurhaard in het midden en de 
ledige ruimten aangevuld door rasterwerk tot 
bewaarplaats voor huisraad, voedingsmiddelen, 
goederen en brandhout; benevens een zolder, 
waarop visch- en ander gereedschap, netten, 
bamboezen kokers voor drinkwater en tal van 
andere voorwerpen in de grootste wanorde door
een liggen. Waar het terrein dit toelaat, is in de 
Mohammedaanscho kampong voor de moskee 
een zandige plek op den beganen grond uitge
kozen en daarbinnen een door een gordijn afge
scheiden vertrekje voor den imam bestemd.

De woningen der onvervalschte Papoea’s 
zien er wel niet zindelijker uit, maar zijn steviger 
door een omwanding van planken; in deze 
bevindt zich de kookplaats overal binnenshuis 
en is huisraad in veel geringer voorraad voor
handen.

Dieper in de Maccluer golf wordt binnen het 
voor elk gezin afgezonderd vertrek tevens een 
afzonderlijke vuurhaard aangetroffen en zijn in 
zee, waar de stroom het sterkst is, tot boven het 
water uitstekende steenen opgehoopt, om de in
werking op de houten palen eenigszins te tem
peren.

Behalve de onder I genoemde, heeft men op 
den vasten wal van Westelijk Nieuw-Guinea 
nog de volgende stammen.

A. Het Noordelijk gedeelte, bekend onder den 
naam van „Vogelkop”.

Ie. De bevolking van Karoon. Deze is klein 
van gestalte, flink gebouwd, gespierd met 
krachtig ontwikkelde onderste ledematen. Som
mige mannen scheren het hoofd, zoodat alleen 
een vlok haar op de kruin blijft staan, anderen 
binden het haar tot bossen samen. De kleeding 
en versierselen zijn zooals boven beschreven. 
De vrouwen, jong zijnde, zien er niet onaange
naam uit, doch dit verandert spoedig met de 
jaren. De neusvleugels zijn doorboord; door het 
gat wordt een vogelbeen of dergelijke gestoken. 
De Karoners zwerven voortdurend in het ge
bergte rond, in de bosschen voedsel zoekende.

niet te sterk vuur ge

bruiken zij niet; bij terugkeer van
zij echter zeewater mede, waarschijnlijk 

voor do bereiding van het voedsel. Hunne 
kapmessen , bogen en bijlen betrekken zij 
de Noemforen te Saoekris; lansen van ijzerhout 
vervaardigen zij zelf. Zij zijn grootc liefhebbers 
van menschcnvleesch met als gevolg rooftochten 
naar Kébar en Ambèrbakèn. Dergelijkc maal
tijden geven aanleiding tot feestvieren en gaan 
gepaard met het drinken van veel sagoeweer.

Zij gelooven aan in het bosch rondwarende 
geesten. De vrouw wordt door den man gekocht. 
Do dooden worden begraven, terwijl op de gra
ven kleine vuren ontstoken worden. Het lijk 
van een hoofd wordt op een stellage gelegd, om
geven door zijne draagbare bezittingen; onder 
het lijk wordt een vuurtje aangelegd om het lijk 
te berooken. Op den landbouw leggen zij zich 
weinig toe; zij planten wat aardvruchten, 
suikerriet, mais of gierst en kijken er niet naar 
om voor het tijd is om te oogsten.

2e. De Kébar. Dezen wonen dieper in het 
gebergte en leggen zich op groote schaal toe op 
den landbouw. Zij planten aardvruchten, groen
ten en tabak. Vooral de tabak dient als ruilar-
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tikel. Daar zij zelf het gebergte niet verlaten, 
dienen de Karoners als tusschenpersoon.

3e. De Ambèrbakèn. Zil wonen in het gebergte 
aan de Noordkust. De grenzen van hun gebied 
zijn niet juist aantegeven; het omvat de streek 
tusschen de Kasirivier ten O. en de Waar Mang- 
gèn ten W. Tot Ambèrbakèn behoort ook het ten 
W. der Kasirivier gelegen landschap Roembiak. 
De bevolking is de eenigc in Nieuw-Guinea, dio 
rijst verbouwU/Deze cultuur was er reeds, toen 
in 1854 de ze'ndelingen dit gebied bezochten. 
Volgens de overlevering zou vele jaren geleden 
een stamgenoot, van een tocht naar Tidorc terug- 
keerend, wat padi hebben medegebracht. Do 
Noemforen van do Dorébaai komen hier om dio 
rijst op te koopen. De rijst houdt het midden 
tusschen kleef- en gewone rijst; zij wordt op 
droge gronden verbouwd, alleen in do nabijheid 
der kust. Behalve de zaad padi, wordt alles ver
kocht; de bevolking voedt zich alleen met aard
vruchten.

De indruk, dien do inboorlingen maken, is 
gunstig; zij zijn in het algemeen krachtig ge
bouwd. De mannen kleeden zicli meteen schaain- 
gordel van doek, de vrouwen met een sarong. Do 
huizen staan geïsoleerd, meest op steile punten 
en bergtoppen te midden van aanplantingen van 
obi en pisang. Zij zijn ö a 7 M. uit den grond ge
bouwd met eene omwanding van boomschors en 
een vloer van latten. Elk huis wordt door meer
dere gezinnen bewoond. Twee afscheidingen over 
do geheelo lengte vormen een middengang. 
Mannen en vrouwen slapen niet gescheiden.

4e. DeArfakkcrs bewonen het gebergte van 
dien naam. Zij zijn donker van huidskleur, heb
ben een hoog, smal voorhoofd, zware wenkbrau
wen, breeden platten neus, dikke lippen. Het 
haar binden zij tot bosjes of tot een rechtopslaan- 
den pluim bijeen. Om het hoofd wordt een lap 
van boomschors gebonden 
eenige plat geslepen, rondo schelpen. Het

waarop van voren 
neus-
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tussohonscliot is doorboord, in do oorcn hangen 
zij ringen van kralen, schildpad of schelp; om 
de armen, beonen, kuiten on onkels slaan zij een 
gordel van boomschors. Tatoeage heeft niet 
plaats. De vrouwen krullen het hoofdhaar in 
elkander: ook zij versieren hot voorhoofd met 
een schelp en dragon alleen om den bovenarm 
rotanbanden.

Hunne woningen liggen op 250 i\ 350 M. boven 
en zoodanig op de helling van een bergrug, 

dat zij slechts aan éón zijde te naderen zijn. Er 
in is slechts óón vertrek. Overigens is de bouw
wijze als boven vermeld. Kraamvrouwen worden 
in een afzonderlijk gebouwtje ondergebracht. 
Geestrijke dranken worden zelden door hen ge
bruikt, niettegenstaande de aronpalm in hun 
gebied wel voorkomt.

5e. De Andai wonen in het Noordoostelijk ge
deelte van den Vogelkop. Zij zijn klein van'' 
lichaamsbouw, de mannen zijn gemiddeld 1,64 M. 
lang, de vrouwen nog iets kleiner. Zij zijn zwak, 
het gevolg van ondervoeding; vandaar dunne 
armen en beenen bij vooruitstekende buik; 
de huidskleur is tamelijk donker. Het eenige 
kleedingstuk is de schaamgordel van boom
schors. In het naar bovengedraaide krulhaar 
steken zij een kam en zij sieren zich op met 
halssnoeren, arm-,pols-, en schouderbanden 
on een stuk schelp in het doorboorde neus- 
tusschenschot. Tatoeëercn is niet gebruikelijk.

Het huwelijk gaat niet met plechtigheden 
gepaard. Bij de bevalling wordt de vrouw onder 
een afdak gebracht, waar zij twee weken blijft. 
Bij sterfgevallen legt men het lijk, getooid met 
zijne sieraden, op den vloer met de voeten in de 
asch der stookplaats; de familieleden zitten 
er om heen en maken veel misbaar. Ondertus- 
schen wordt bij het sterfhuis cene 7 a 8 voet 
diepe kuil gegraven in den vorm eener halve 
maan en worden eenige stevige boomtakken 
gekapt. Het lijk wordt in zittende houding met 
opgetrokken knieën en over de borst gekruiste 
handen in het graf geplaatst. Aan beide zijden 
van het lijk worden nu de takken in den grond 
gestoken en hierop takkebossen gelegd bij wijze 
van dak. Daarna wordt de kuil met aarde gevuld 
en het breekbare cetgereedschap van den over
ledene boven het graf stuk geslagen. Als toeken 
van rouw snijden de familieleden het hoofdhaar 
kort.

7c. De bevolkingen van Moraid en Mention. 
Eerstgcnocmdcn wonen in het W., laatstgenoem
den in het O., in het binnenland van den Vogel
kop. Er is van deze stammen weinig bekend. 
De Moraid-slam loopt bijna geheel naakt. 
Hun wapens bestaan uit primitiove lansen met 
bamboepunten, boog en pijlen met houten of 
beenen punten. De Mentionnors hebben als 
wapen lans, pijl en boog en ingovoerdo kapmes
sen. Volgens de kustbewoners zouden de Moraid 
kannibalen zijn.

Se. De Karabra-bevolking; gevestigd in het 
Z.W. van den Vogelkoj), aan de Sëremoek. Zij 
is naar het gebergte teruggetrokken, zoodat 
het laagland onbewoond is. Deze streek is dan 
ook berucht om de slavenjachten.

9e. De Kaiboes. Gevestigd ten O. van do 
Karabra. Zij zijn zeer dun gezaaid en wonen in 
de bosschen. Handelaars geven door een geweer
schot kennis van hun komst. Op dit teeken ko
men de Kaiboes aan de kust om voor sagoe en 
slaven, kapmessen en klecdingstukken te ruilen. 
Do bevolking draagt veel sieraden, waaronder 
armbanden van de staart wervels van een koes
koes en heeft het neustusschenschot en de beide 
neusvleugels doorboord. Eigenaardig is een 
soort harnas van gevlochten rotanbanden, dat 
zij over borst en rug dragen. De dooden worden 
begraven in hurkende houding met het hoofd 
boven aarde.

10c. De Kanoki. Zijn gevestigd aan de, in de 
Kaiboesbaai vallende Maöewon. Zij verzetten 
zich tegen iedere aanraking met vreemdelingen.

11e. De bevolking van Bira. Gevestigd in het 
Westelijk gedeelte van de Noordkust van de 
Maccluergolf. Zij bewoont 14 kampongs, alle 
gelegen aan zijtakken van de Sigaroirivier. Do 
huizon zijn gebouwd op zeer hooge palen boven 
moddervlakten, waarvan men de rhizophoren 
heeft weggekapt; het wemelt hiervan muskieten 
en aga’s (zeer kleine vliegjes). Ofschoon het hier 
dus zeer ongezond is, is do bevolking van Bira 
grooter in aantal dan die van andere landschap
pen. De grootste kampongs worden op 1000 
hoofden geschat. De vermeerdering der bevol
king wordt zeker in do hand gewerkt door de 
huwelijksadat, die meebrengt dat de bruidschat 
met een gclijkwaardig tegengeschenk wordt 
beantwoord.

Zij zijn klein van gestalte, nog al donker van 
huidskleur en sterk behaard; zij hebben een 
broeden, niet doorboorden neus, zeer vooruit
stekenden mond, doorboordc oorlellen en magere 
ledematen. Cascado komt algemeen voor. 
Karakteristiek is hun haardracht, zijnde bosjes 
haar van G ii S cM. lengte, die tot tresson worden 
ineengedraaid, gewoonlijk twee lagen, met een 
vlokje op do kruin. Zij hebben den naaiu van 
zeer brutale koppensnellers te zijn; van gevange
nen wordt het vlecsch bij levendo lijvo afgesneden 
en verorberd.

Niet voor allo dooden worden korwaars ge
maakt, als hoedanig enkele palen voorkomen 
waarvan het cene uiteinde tot eene mcnschelijko 
gedaante is gesneden.

Men legt de lijken in het bosch tot de weeko 
deolon vergaan zijn, daarna worden do schedels 
op eene min of meer versierde stellago aan do 
rivier geplaatst mot eenige offeranden er bij. 
Die plaatsen mogen alleen worden bezocht, 

nieuwe kop wordt bygebracht.

ze o

De landbouw staat op zeer lagen trap en hun 
nijverheid beperkt zich tot het knoopen van 
taschjes, het vlechten van lendengordcls en 
arm- en schouderbladen.

Ge. De Halam verschillen in uiterlijk alleen 
in zooverre van de Andai, dat het haar minder 
dik on lang is en dat zij over het algemeen een 
meer haveloos vooi’konxen hebben. Zij dragen 
een met voeren opgesierd kalotje, een hoofd band, 
oen voorlioofdsplaat, een schouderband en schel
pen oorhangers. Zij versieren gaarne hunne 
huizen met doodskoppen en daar zij te laf zijn 
een mensch onverhoeds aan te vallen, schenden 
zij do graven hunner buren om do schedels to 
stelen. Hun voedsel bestaat uit pisang, bataten 
en boomvruchten. Zij rooken tabak uit korte 
pijpen, die met een tabakszakje verbonden, aan 
een koord om den hals worden gedragen. De 
huizon staan op hooge palen en hebben slechts 
6ën ruimte. De spijzen worden met zeewater 
bereid. wanneer er een
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12e. De bevolking van Berau, aan de Noord
kust van do Maccluergolf, tusschen de Kamoedan 
en Sebjarrivier. De Sebjarstam week voor do 
kongitockten der Barauers stroomopwaarts uit.

Het gebied tusscken liet keuvelland en do 
kust is bijna onbewoond. De daar wonende stam
men zijn uitgeroeid.

Aan de monding en aan den benedenloop der 
in de Maccluer Golf mondende rivieren staan 
kampongs van slechts 2 of 3 woningen bijeen.

De kuizen staan op 3 a 4 M kooge palen met 
voor- en ackter galerij van ^ 1 M. breedte, 

waartoe een trap of boomstam mot inkervingen 
toegang verleent. In ket midden een hoofdver- 
trek met aan weerszijden de kleinere vertrekken 
der vrouwen, waarin stookplaatsen. Bij do 
langere woningen geen koofdvertrek, doek in ket 
midden een 2 M breede, doorloopende gang.

Dak van atap, omwanding van sagoo bladste
len (gaba-gaba), waarin kleine vensteropeningen.

Aan de Sebjar ook omwandingen van planken 
met snijwerk en ronde vensteropeningen.

Het huisraad bestaat uit potten van porcelein 
of aardewerk, kookgerei, koffertjes of kistjes, 
alles door handelaren geïmporteerd. Broeken, 
sarongs, kains, baadjes en koofddoeken ver
drongen de vroeger primitieve kleeding. Alleen 
bij ket sagoe-kloppen en dansen dragen de vrou
wen nog de tot de kuiten reikende rokjes van 
bladvezels. Tatoeage komt voor. Het hoofdhaar 
wordt kort gedragen. Voor jacht en vischvangst 
worden kleine bogen en pijltjes van sagoeblad- 
nerf gebruikt; voor den krijg worden deze pijltjes 
voorzien van punten met weerhaken of graten.

In ket keuvelland geen kampongs, doek 
verspreide groote paal- of boomwoningen op 
ontgonnen stukken grond (ladangs). De paal
woningen staan> koog boven den grond, de 
boomwoningen zijn gemaakt in kooge boomen.

In de woningen is een smalle doorloopende 
gang met stookplaatsen in ket midden. De ver
trekjes van mannen en vrouwen zijn gescheiden 
aan weerszijden. De jongelingshuizen staan als 
ooievaarsnesten op een hoogen, gladstammigen 
boom of paal. In ket gebergte vindt men zeer 
primitieve, lage paalwoningen zonder omwanding 
met in ket midden een vuurhaard van bergsteen, 
met primitief huisraad.

Het kaar wordt in vlechtjes of bosjes om ket 
hoofd op het voorhoofd bijeengehouden door 
een slangenkuid of een band van paarlmocr. 
Neussckot en neusvleugels zijn doorboord, met 
staafjes of beentjes in de gaten. In krijgsdos 
worden daarin om de oogen opkrullende varkens
tanden gestoken en vederpluimen in ket hoofd
haar. Oorversioringen worden gemaakt van 
gedroogde muizonstaarten, armbanden van ge
droogde buidelratstaarten. Verder dragen zij 
bovenarmbanden en over de borst gekruiste 
banden van fijn vlechtwerk in hetzelfde pa
troon, dan wel snoeren van dunne bamboo 
kokertjes en halssnoeren van dergelijke bamboc- 
of^glazen kralen. De vrouwen dragen het haar 
kort met ponny over het voorhoofd, zij maken 
blauwe getatoeërde krulfiguren op de wangen.

Mannen en vrouwen dragen tjawats van ge
klopte boombast, kier en daar echter reeds 
kains.

I3e. De bevolking van Masibdbè. Deze woont 
in heb binnenland, vier dagreizen van And ai 
verwijderd. Zij is heel wat kleiner van gestalte

dan do Hatam en cenigszins ineengedrongen, 
heeft weinig ontwikkelde lcdematon, een zeer 
donkere huidskleur en de mannen dragen een 
zwaren baard. Aan tatoeëeren doen deze lieden 
niet, maar onkelen kebbon veel brandwonden 
op de schouders. Het kaar draaien zij in tal van 
kleine vlechten ineen on ook dragen zij een voor- 
koofdsj)laat van schelp en voorhoofd sversierse
len van uitgesneden paarlmoer bonevens ge
draaide plantenvezels in de ooren. Het zijn 
stille lieden, niet ongenegen een eenmaal aange
nomen taak vlug teneinde te brengen.

14e. De bevolking van Bintocni. Door de 
inboorlingen wordt ket door hen bewoonde land- 
schap Bantoen genaamd, zoodat Bintocni 
eigenlijk beteekent: „de lieden van Bantoen”. 
Dit landsckap is gelegen om het Oostclijk uiteinde 
van de Maccluergolf.

De inboorlingen zijn vrij donker van huids
kleur, hebben een zuiver gewelfd voorhoofd, 
dunne wenkbrauwen, een goed gevormden, niet 
al te grooten neus met doorboord tusschenschot, 
weinig vooruitstekende onderkaak, langen hals, 
dunne onderste ledematen en achterwaarts 
gekeerde billen. Zij zijn door elkander at ij groot, 
eenigen sterk behaard, en velen getatoeëerd 
op borst en schouders. Enkelen hebben, in na
volging van de Mohammedanen, een doek om 
het hoofd gewonden, maar overigens dragen zij 
het haar als een ragebol of tot een bos op het 
achterhoofd saamgebonden, waarin de met 
kralen versierde bamboe kam wordt gestoken; 
voorts hangers in de ooren, een stukje riet of 
schelp in den neus, om den hals kralen of schel
pen, over de borst gekruiste, van bladnerven 
vervaardigde banden, over den schouder taschjes 
met sirihbenoodigdheden en een touwtje met 
een talisman. Om de lendenen wordt een gordel 
of een lapje van katoen gewonden. Om arm en 
pols dragen zij breede, van plantenwortels ge
vlochten ringen en onder de knie of om den 
enkel aaneengeregen schelpen. De vrouwen 
dragen sarongs van de bladeren van de sagoe- 
palm, die aan de heupen open zijn en van voren 
en achteren tot de knie reiken, maar overigens 
dichtgenaaid zijn.

Hunne wapenen zijn bogen, waaraan nagels 
van den kasuaris en pijlen en lansen, waaraan 
menschenhaar is gehecht. Do parad ijsvogels 
worden geschoten met pijltjes van de sagoe- 
bladnerf. De woningen verschillen niet van de 
vroeger beschx’evene, alleen is het hoofd vertrek 
door de lage zoldering minder hoog.

15e. De Papoea's van Mfoiam. Deze stam woont 
ten Z.O. van het Anggi- en van hef Warmasinmeer. 
Deze Papoea’s zijn minderforscli gebouwd dan do 
inboorlingen van de kust, maar hunne huids
kleur is weinig of niet donkerder. Het haar wordt 
in bosjes gescheiden, die met touw worden om
wonden, zoodat stijve pluimpjes of kwastjes 
ontstaan. Een dier kwastjes staat midden op do 
kruin van het hoofd, de andere staan er kransge- 
wijze omheen, gewoonlijk in twee rijen, soms drie, 
ook ziet men er met slechts één rij. De kleeding 
bestaat uit een schaamlapje van boomschors, 
eenige armringen van schelpen en om het voor
hoofd een twee vingers breed stuk paarlcmoer- 
schelp; dit laatste behoort niet tot de dagelijk- 
sche kleeding, maar wordt meer gedragen als 
men naar het strand afdaalt en bij feestelijke ge
legenheden. Do oudsten dragen om het voorhoofd
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een broeden band, waarop kleine geslepen schelp
jes zijn vastgenaaid. Tatocago komt niet voor; 
op een der rughelftcn ziet men gewoonlijk een 
ruitvormig netwerk, soms slechts groepen van 
evenwijdig schuinloopcndc streepjes, ontstaan 
door insnijdingen in do huid. Do huizen staan 
nimmer bij elkaar, maar steeds afzonderlijk 
op stoile ruggen en kammen van het gebergte, 
hetgeen een veiligheidsmaatregel schijnt, want 
onder dit volk hcerscht volkomen anarchie; 
hoofden kent hot niet en de huizen zijn dikwijls 
onderling in oorlog. Die huizen zijn ongeveer 
5 M. uit den grond gebouwd; de gemiddelde 
grootte is 10 X 12 3VI. De omwanding is van 
boomschors; eene opening in het midden van 
vóór- en achterwand geeft toegang tot de bin
nenruimte. Hier vindt men langs do zijwanden 
over de geheele lengte stookplaatsen; boven die 
stookplaatsen, legen den zijwand aan, is over 
de geheele lengte een doorloopcndo rustbank 
aangebracht, die tot slaapplaats dient. Ook de 
ruimte vóór de vuren dient tot slaapplaats, 
waartoe hier de tut gespleten palmtakken be
staande vloer met stukken boomschors is bedekt. 
Deze geheele inrichting houdt verband met het 
koude bergklimaat. De eene helft van het huis 
dient steeds voor slaapplaats van vrouwen en 
kinderen, de andere helft is voor de mannen 
bestemd. De vloer is aan de vóór- en achterzijde 
van het huis ongeveer 1 M. uitgebouwd, welke 
galerijtjes dienen tot hot voldoen aan natuurlijko 
behoeften. Binnenshuis zijn een, twee of cirio 
hoeken ruw met boomschors afgesloten, waardoor 
kamertjes gevormd worden die tot verblijf
plaats dienen der „oudsten” of aanzienlijksten 
met hun gezin, de varkens niet te vergeten. De 
toegangen tot het huis worden ’s avonds met 
een paar lagen boomstammen van zwaar hout 
gebarrikadeerd, zoodat ze van buiten niet ge
forceerd kunnen worden. De Ménam leven van 
landbouw; ze verbouwon voornamelijk ocbi; 
dierlijk voedsel wordt weing gebruikt, daar de 
varkens, die zij fokken en waaraan zij groote 
waarde hechten, slechts bij feestelijke gelegen
heden worden geslacht; zij eten ook muizen, 
kikkers enz. Potten van aardewerk hebben zij 
niet en slechts weinige ijzeren ketels; do zoote 
bataten, het gewoon dagelijkse!» voedsel, worden 
in hot vuur gepoft. Wil men echter een groote 
hoeveelheid tegelijk gaar hebben, dan wordt een 
vuur aangelegd en hierin kiezelsteenen te gloeien 
geworpen. Is het vuur bijna uitgebrand, dan 
wordt een holle, aan beiden zijden open cylinder 
van boomschors over den hoop gloeiende kolen 
en steenen gezet en volgestort met ocbi, waarna 
er c' nig water over wordt gegoten en de cylinder 
bedekt wordt met bladeren. De hevige damp- 
ontwikkoling is oorzaak, dat de vruchten spoedig 
gaar zijn.

De Ménam hebben bezittingen, waaraan zij 
groote waarde toekennen; het zijn oude weef
sels, stukken sits, blauw katoen, groote borden 
enz, die in een zeker rayon in één huis worden 
opbewaard. Is een voldoend aantal bijeen, dan 
wordt een groot feest gegeven en do goederen 
onder de deelnemers verdeeld. De herkomst der 
weefsels kent men niet. Er wordt buitensporige 
waarde aan gehecht en zo dienen o. a. voor 
betaling der bruidschat.

15. Het Zuidelijk gedeelte of het schiereiland 
Bomberia.

Je. De bevolking van Jioembati, Patipi, Sekar, 
Kapauer, en Argoeni.. De zo Papoea’s hebben 
krulhaar, maar niet lang en niet stijf opstaande, 
de oorlellen doorboord, niet al to broeden neus, 
een weinig vooruitstekenden mond en gave, witte 
tanden. Zij zijn niet bijzonder groot van gestalte; 
de huidskleur is betrekkelijk licht; zij zijn goed 
gebouwd, flink gespierd, regelmatig gevormd 
met naar verhouding kleine handen en voc ten 
en min of meer behaard op het aangezicht, de 
borst en de onderste ledematen, naar gelang 
van den leeftijd. Zij kenmerken zich door een 
zekere vrijmoedigheid bij het ontmoeten van 
♦vreemdelingen, zonder daarom onbescheiden of 
lastig te worden.

Zij zijn teergevoelig op het punt van eer en 
geneigd te handelen naar de opwelling van het 
oogenblik. Hebben zij een bclccdiging ondergaan, 
dan komen zij er niet licht toe daarover eene 
klacht in te dienen bij een hoofd, dat moeilijk 
te bereiken is en zich misschien niet veel moeite 
zal gevon om recht te verschaffen. Is de belee- 
diger een vreemdeling, dan is geen recht meer 
mogelijk zoodra deze met zijn prauw verdwenen 
is. De omstandigheden werken dus wel mee om 
eigen rechter te zijn. Is do persoon, op wie men 
zich wil wreken, niet te bereiken, dan bestaat 
volgens de adat de mogelijkheid de wraak aan 
een ander op te dragen, dan wel de geleden 
schade op een ander te verhalen. In het eerste 
geval is de tusschenpersoon actief, in het tweede 
passief. Do actieve tusschenpersoon ontvangt 
van den belecdigde last den belecdiger te dooden 
en als toeken van die opdracht een min waardig 
voorwerp „por” genaamd („fasjoehoet” in do 
Radja Ampat). Deze por machtigt den houder 
den moord to doen op verantwoordelijkheid 
van don gever. Is aan de opdracht voldaan, dan 
ontvangt de lasthobber zijn loon (soeri). De 
porhouder is in den regel onbekend, het is dus 
ook niet goed mogelijk hem te ontwijken. Oor
zaak van de meeste veeten is do vrouw.

De vrouwen dezer streken zijn opvallend 
weinig ontwikkeld en zeer leelijk; zij munten niet 
uit door echtelijke trouw, om van de mannen 
maar niet te spreken. Blijft na bewezen overspel 
de vrouw bij haar man, dan heeft haar mede
plichtige een schadeloosstelling to betalen, die 
geringer is dan wanneer de vrouw haar nieuwen 
minnaar volgt en daarmede is do zaak uit. 
Weigert do belanghebbende de schadeloosstel
ling to voldoen, dan is bloedwraak plicht en dezo 
kan, naar aanleiding van het bovengenoemde 
overdraehtsysteem, tot een uitgebreiden oorlog 
leiden, waarbij, zoolang de cijfers der verliezen 
niet gelijk („fooli”) zijn, do toestand van onrust 
blijft aanhouden. Van de vrees voor bloedwraak 
wordt dikwijls misbruik gemaakt tot afzetterij. 
Gelukt hot do oono partij niet bij do andcro even
veel slachtoffers to maken als zij er zelf betreurt, 
dan kan zij er genoegen meo nemen, dat de 
vijand het verschil bijpast met evenveel mannen, 
vrouwen en kinderen als hot verschil bedraagt. 
Deze personen worden niet als slaven behandeld, 
doch geheel als wijlen do mcnschen, die zij ver
vangen ; zij moeten alleen hun nieuwen stam 
trouw blijven.

Sommigen, vooral niet-Mohammedanon, dra
gen den gewonen lcndcngordel van boomschors, 
maar anderen omwikkelen de heupen met van 
franje voorziene golo doeken, dio zij van Makas-
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Togonwoordig gaan ook do koklonon over tot 
kot begraven der lijken. Mon logt onder kot koofd 
onder de schouders, onder de voeten en op do 
knieën aarden borden, totaal dus zeven.

Feesten bestaan in het voordragen van liedjes 
of het in een kring samenzitten tot aanschou
wing van den krijgsdans; ook de vrouwen 
daaraan deel on de gewone begeleiding heeft 
plaats door middel van een inheomscho trom.

Hun wapenen zijn houten lansen, soms voor
zien van speerpunten van kasuarisbecndcrcn en 
bogen met pijlen. Ten strijde trekkende, steken 
zij boven het voorhoofd voeren van den jaar- 
vogcl in het haar of tooien zich met paradijs
vogels en dragen talismans van hout of beenderen, 
waaraan tresjes van menschcnhaar zijn ge
hecht, een voor elk afgehouwen hoofd. Kop
pensnellen is anders onder hen geen gewoonte; 
wel volgt moord en doodslag bij liefdesavon
turen.

Tempels of gecstenhuizcn ziet men hier niet 
en de bekende korwaars van Koord Nieuw- 
Guinea worden hier niet aan getroffen. Toch 
vindt men hier wel beeldjes, „ararasa” genaamd; 
zij worden echter niet met bepaalde overleden 
personen vereenzelvigd. Kleinere beeldjes, die 
men als talisman op de prauw medeneemt, 
heeten „notan”. De Paoea gelooft aan vele en 
velerlei booze geesten (wiar). Hij bezweert hun 
toorn door stukken katoen optehangen op plaat
sen waar zij verblijf houden. Uit vrees hen boos 
te maken, zijn verscheidene handelingen verbo
den (Kapauersch: „pohon”). Het dooden van 
sommige dieren is pohon, omdat men zich ver
beeldt van hen af te stammen.

Een zeer noodlottig geloof is dat aan vam- 
pyrs (soewangi) en dat aan toovcrmiddelen, die 
naar iemands huis worden geblazen en den be
woner doen sterven.

Soewangi zijn te kennen aan hunno gewoonte 
om zich aan de knieën op te hangen met het 
hoofd naar beneden. De soewangi gaal zeer voor
zichtig te werk. Eerst zendt hij zijn „sikhil”, 
zijn geheime kracht, vooruit om het terrein te 
verkennen. Deze sikhil vaart in een willekeurig 
voorwerp, dat dan de gedaante aanneem!, die 
de soewangi er aan wil geven.

2e. De bevolking van Ba ham. Deze woont in het 
binnenland, in het Westelijk gedeelte van het 
schiereiland. Deze Papoea’s gaan bij hunne 
buren, de Kapaucrs, door voor do meest geraffi
neerde koppensnellers. Zij maken dan ook een 
zeer ongunstigen indruk; in het bijzonder geldt 
dit voor de bewoners van de kampong Ne 
Deze lieden zijn groot van stuk met stevige 
boenen, iets wat men zelden bij Papoea’s ziet; 
allen spreken Patimoenisch-Papocsch.

De uitwendige vorm der huizen is als die 
de woningen in Patimoeni en ICapauer. Honig 
ruw snijwerk is hier en daar aan de woningen 
aangebracht. De palen en binten zijn met rotan 
stevig aan elkander gebonden; de omwanding 
bestaat uit boomschors. Een ingekeepte balk 
dient voor trap; een vuurplaat is in het midden 
van het vertrek. Is het huis bestemd voor meer
dere gezinnen, dan heeft in den regel bovendien 
ieder gezin een eigen vertrekje met een stook
plaats; deze vertrekjes zijn dan 
te bereiken door cene galerij, die links en rechts 
om het huis loopt. De deuropeningen kunnen 
met lappen boomschors afgesloten worden.

saarscho handelaren inruilon. Van velen is dit do 
goheele kleederdracht, aangcvuld met een bam- 
boe-kam in het hoofdhaar, van sagoe vrucht en 
vervaardigde oorringen en arm- en buikbanden 

planten vezels. Hun hoofd voedsel bestaat 
uit sagoe, als brei of in den vorm van hard ge
bakken koekjes genuttigd.

De bergbewoners voeden zich hoofdzakelijk 
met pisang, këladi en andere vruchten. Als 
opwekkende drank dient sagoeweer, waartoe bij 
gebreke van den arènpalm, de nipakpalm door 
het afsnijden van den blocmkolf wordt getijferd.

Het slijpen der tanden is niet gebruikelijk, 
evenmin de besnijdenis. De bruidschat is over 
het geheel vrij hoog en bestaat gewoonlijk uit 
zilveren oorhangers, gouden kettingen, gongs, 
lila’s, oude borden, lijnwaden en slaven. De 
overeengekomen partijen wisselen daarbij toe
stelletjes, vervaardigd van het merg van sagoe- 
palmtakken, waarin pennetjes steken, aanwijzen
de de voor elk onderdeel vast gestelde hoeveel
heid, welke bij gedeeltelijke afbetaling achter
eenvolgens verwijderd worden. Tot aan de geheo- 
le voldoening is de bruidegom tot een soort van 
dienstbaarheid tegenover zijne schoonouders 
verplicht. Het huwelijk is streng patriarchaal; 
wordt de vrouw weduwe, dan kan zij wel buiten 
den stam hertrouwen, maar deze ontvangt dan 
een bedrag bij wijze van bruidschat, sènggar ge
naamd. De kinderen uit het eerste huwelijk 
blijven in den stam. Endogamie is veroorloofd, 
mits de graad van bloedverwantschap niet te 
dicht is. De islam heeft in het huwelijksrecht 
weinig verandering gebracht; de meeste inboor
lingen zijn trouwens nog heidenen; de islam 
wint weinig veld. Hun godsdienst bestaat hoofd- 
zakelijk in het weren van den invloed van booze 
geesten.

Een algemeen gebruik, ook elders in Nieuw- 
Guinea bekend, is het plaatsen van een teeken 
bij voorwerpen of plaatsen, waarvan men een 
ander wil afhouden. In den regel bestaat dit 
teeken uit een boomblad aan een stok en wordt 
„daoen sa(k)si” (getuigenisblad?) genaamd. In 
Kapauer heet dit teeken „kera-kera” (zie aldaar). 
Men plaatst het bij zijn huis als men uitgaat, bij 
een nieuw ontdekten boom in liet bosch waar 
paradijsvogels samenkomen, enz. Wie de waar
schuwing in den wind slaat, loopt kans vermoord 
te worden. Het recht den overtreder te dooden 
wordt algemeen erkend; daarom zijn overtre
dingen zeldzaam, waaruit weer volgt, dat van het 
plaatsen van een sasi nog al ccns misbruik 
wordt gemaakt. Eigenaardig is ook een teeken, 
dat men wel op verlaten verblijfplaatsen stelt en 
dat de richting aan wijst waarin men den steller 
kan vinden.

Wat het begraven betreft, zoo worden langs 
het strand, overal waar een zandige plek aan
wezig is, graven van Mohammedanen aan getrof
fen, daaraan herkenbaar dat er roodo en witte 
doeken om heen hangen. Op de eilandjes in het 
gebied der Argoeni en tegen den vasten wal 
van Arikwanas worden de lijken* bijgezet in uit
hollingen van de rotsen en deze versierd met 
allerlei figuren, afbeeldingen van vogels 
handen, ter betere herkenning dikwerf door 
sirihspeeksel langs de randen rood gekleurd. 
Ook in de baai van Fak-Fak komen in den 
rotswand holen voor, waarin een menigte sche
dels en doodsbeenderen liggen.
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Zij planton ocbi, köladi en suikerriet. Er 
lieorscht. onder lien een zekere welvaart waar
schijnlijk door de opbrengst der vogeljacht. 
Voor dezo jacht worden zij door de ruilers van 

voorzien. Het aantal inwoners is

van graviditcit betrekt do vrouw een afzonder
lijke hut, waar zij hare bevalling afwacht. Bij 
overlijden wordt liet lijk in wit katoen gewikkeld 
en daarna in een matje niet ver van de woning 
begraven; laat do overlcdeno een weduwe achter, 
dan moot deze eenigen tijd den rouwkap dragen, 
zijnde een stuk boomschors of katoen, dat het 
achterhoofd bedekt en over do schouders 
hangt. Het koppensnellen is hier alom gebruike
lijk; de gesnelde koppen worden gereinigd en 
boven het vuur gedroogd en daarna geeft men 
een feest ter eerc van den held, die het bedrijf 
volbracht.

2c. De Mairasi zijn bergbewoners, die te Lobó, 
aan de Triton baai, afdalen. Zij hebben welge
spierde ledematen, vrij regelmatige gelaatstrek
ken, een donkerbruine huid, geen bijzonder 
lang haar en een zwaren baard. Om het midden 
hechten zij een strook boombast, die tussehen do 
beenen wordt doorgehaald en dan bevestigd. 
Hun versierselen zijn weinig en bestaan uit 
snoeren van gedraaide basfcvezelen om den kal3 
en ringen van gevlochten rotan om armen en 
beenen. Zij gaan steeds gewapend met pijl en 
boog benevens werpspiezen en maken hiermede 
jacht op varkens, buideldieren en vogels. Zij drij
ven handel in masoi-schors, die zij naar het 
strand tot ruiling af voeren. Voor het aangaan van 
een huwelijk vlucht een meisje met haar geliefde 
naar het bosch en vertoeft daar enkele dagen en 
nachten om dan door de familie te worden 
teruggehaald. Do lijken worden eerst boven vuur 
op een stellage uitgerookt, maar na afloop der 
feestelijkheden ergens op een verborgen plaats 
nedergelegd.

3e. De Papoea's van de kust en de rivieren 
tussehen de Etndbaai en Otakwarivier zijn dun 
gezaaid. Zij leven als half-nomaden en zijn vrees
achtig en onbetrouwbaar. Zij zijn van een krach- 
tigen lichaamsbouw en hebben een middelmatige 
gestalte. Het hoofd heeft een smallen aan de 
zijden saaragedrukton vorm, het aangezicht is 
langwerpig rond, de jukbeenderen staan slechts 
matig vooruit, de neus is van gewone grootte, 
maar breed en plat, hun mond is wijd en do 
voorste tanden in beide kaken zijn driehoekig 
afgeslepen. Het fijne kroeshaar vlechten zij in 
6 tot 9 tressen, die van de kruin langs de zijden 
en over het achterhoofd afhangen en de huids
kleur is zwart-bruin. Van velen is het geheele 
lijf met gitzwart haar ruig begroeid, hetgeen ech
ter niet verhindert, dat de huid der mees
ten door cascado afschilfert. Do mannen dra
gen allerlei soorten van mutsen en als ver
sierselen bovendien halssnoeren, armbanden 
en buikgordels; de vrouwen ook nog een sekaam- 
bedekking van boomschors en houten pennetjes 
in den neus. Ook do eersten bedekken de geni
taliën gedeeltelijk met een kokertje van bamboe 
of do kalabasvrucht. Dagelijkscho benoodigd- 
lieden worden in een over den schouder hangend 
taschje medegevoerd.

Hunne kano’s zijn aan den voorsteven ver
sierd met losse, fraai uitgesneden bladen, het 
blad der lange roeispanen is kunstig versierd 
met verschillende motieven. Hun wapens zijn 
pijl en boog, lansen en knodsen; deze zijn min
stens 1 M. lang en aan het eene uiteind© drie- 
of vierhoekig, ofwel niet ruwe figuren uitgesno- 
dcn. Om den pols dragon de mannen rotanringen 
bij wijze van sohictmanchet (zie hierachter).

geweren 
gering.

3e. De bevolking van Sebakor. Deze woont op 
do Westkust van liet schiereiland tegenover P. 
Karas. Zij zijn heidenen en staan in beschaving 
beneden do Karassers. In vroegere tijden waren 
zij vooral het doel van slavenjachten.

4e. De bevolking van Dandar. Woont in het 
binnenland van het Oninsche schiereiland.

neer-

Aan dezen stam behoorde vroeger ook het 
kustgebied, waarop thans Pak-Pak gevestigd is. 
Nadat dit terrein van hen afgekocht was, ver- 
toonen zij er zich nog maar alleen voor handels
belangen. Lang blijven zij niet op het eenmaal 
afgestane terrein, daar hun cor hun dit verbiedt.

5e. De bewoners der Karas-eilanden. Deze 
bezitten een zekere beschaving en bcleidon den 
Mohammedaanschen godsdienst. De kampong 
Mas op dit eiland heeft eenige bekendheid als 
do plaats waar allerlei voorwerpen van pandan
bladeren worden gevlochten. De tasschen (tóman), 
die de Alfoeren in het Oninsche gewoonlijk ge
bruiken, zijn meestal door Karasche vrouwen 
gemaakt. De voornaamste middelen van bestaan 
zijn het visschcn van tripang en schelpen en den 
handel met de Scbakorbevolking.

III. DE ZUIDKUST VAN DE ARGOENIBAAI TOT 
DE oostgrens. De bevolking langs de Zuidkust 
tot de Prinses-Marianne Straat is dun gezaaid; 
vooral die van hot meer Westelijk gedeelte was 
reeds in vroeger tijd bekend als schuw en moord
zuchtig. Menig onderzoeker in vroegere eeuwen 
heeft hier zijn leven moeten laten.

Wat betreft de bevolking van Kaimana, 
Mairasi, de kust en de rivieren tussehen de Etna- 
baai en de Otakwarivier, het gebied der in en 
nabij de Flamingo- of Oostbaai uitmondende 
rivieren, liet Ccntraalgcbergte, de Digoelrivicr, 
de Prinses-Marianne Straat en de Zuidkust tot 
aan de Oostgrens, het volgende.

Ie. De Papoea's van Kaimana zijn van mid
delbare gestalte en goed gespierd, donkerbruin 
van kleur en sterk behaard. Het kroezige haar 
wordt tot tressen gevlochten, langs het voorhoofd 
afhangende of in drie rijen rond de kruin uitge
spreid. Zij hebben regelmatige gelaatstrekken, 
oen hoog, maar smal voorhoofd, dikke wenk
brauwen, een tamelijk vooruitstekende nous met 
breede vleugels en een puntige kin. De mannen 
tatoeëeren liet voorhoofd en beide seksen branden 
zicli met een stuk hout allerlei figuren op borst, 
buik en armen. Zij dragen een lendcngordel of 
enkel een lapje vuil katoen, opperarm-, pols- en 
kuitbanden on ringen in de ooren. Hun huizen 
staan op palen boven den beganen grond, hebben 
twee zijden open, omgeven door een wand van 
boomschors on met nipahbladoren gedekt; achter 
den voorwand is over do gcheclo breedto een 
gang, waar zich de kookplaats bevindt. Huis
raad is niet aanwezig, alleen hangen langs den 
wand de wapens der mannen. Die wapens be
staan uit pijlen, bogen, lansen en houwers. Zij 
voeden zich mot aardvruchten en sagoe en hou
den zich onledig met jacht en vischvangst, ter
wijl de vrouwen ook matten vlechten, die tevens 
als zeilen op hunne prauwen gebezigd worden. 
Zij drinken enkel water. In hot laatste stadium
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a. De Tapiro, aldus genaamd door de Papoea’s 

van de kust, bewonen do kampong Wamberi 
Mcrbori of Mambcrimi, aan den bovenloop van 
de Mimika op ongeveer G00 M. boven zee.

van een veertigtal metingen 
van

Algemeen is hier liet. gebruik van het worpen 
van asch of kalk uit een bamboe koker (zie 
KALKWERPEN). Als eenig muziekinstrument 
hebben zij fraai besneden trommen, welke voor
namelijk gebezigd worden tot begeleiding van 
den zang.

4e. De Papoea's uit de gebieden der in en nabij 
de Flamingo- of Oost-baai mondende rivieren 
komen in gestalte overeen met die tusschen 
Et na-baai en Otakwa-rivier. Alle mannen, 
jongelingen en vele vrouwen dragen aan boven
arm en pols armbanden, van gespleten rotan 
gevlochten, jonge mannen en vrouwen ook 
beenbanden onder de knie. De mannen dragen 
aan den linkeronderarm een schietmanchet 
van 1 dM. lengte uit rotan govlochten om den 
arm bij het- boogschieten tegen het slaan der 
boogpees te beschutten. Volwassen mannen 
dragen heupgordels van gespleten rotan of van 
vezels gevlochten, aan welke laatste kwastjes 
van vezels, dierenhuid of casuaris-veeren hangen.

Op den gordel is soms een triton-schelp be
vestigd. De genitaliën zijn onbedekt. De vrou
wen en meisjes, do laatston reeds op zeer jeugdi
gen leeftijd, dragen een schaamgordel van 
vezels, aan een snoer, dat boven de heupen 
wordt vastgebonden, waarna dc vezclbos tus
schen de beenen doorgetrokken en van achteren 
weer tusschen het snoer gestoken wordt. Het 
hoofdhaar is bij jonge mannen en vrouwen 
afgeschoren, met uitzondering van een soort 
kam midden over het hoofd; in die kam steken 
zij soms witte vecren. Sommige mannen vlechten 
in het haar strookjes pandanblad, waardoor 
vlechtjes van ongeveer 1 dM. lengte ontstaan. 
Het hoofdhaar van oudere mannen en vrouwen 
is kort en soms met kalk ingesmeerd. Bij mannen 
en vrouwen zijn oorlellen en oorschelpen door
boord, in de openingen worden snoertjes met 
vruchtenpitten en dierenhuid gedragen. Ook dc 
neusvleugels en het neustusschenschot zijn door
boord; in de neusvleugels steken verticaal 
houten staafjes of casuaris-pennen, door het 
neusschot houten staafjes of stukken been, 
soms van belangrijke afmetingen. Vrouwen dra
gen halssnoeren van coixzaden, do mannen aan 
casuaris-jjennen op de borst afhangende slag
tanden van varkens of waaier-vormige bamboe 
sieraden. Litteekentatoeage komt voor zoowel 
bij mannen als vrouwen. Van pandanblad fraai 
gevlochten taschjes met kalk, gekleurde klei 
en veeren versierd, worden over den schouder 
meegedragen. Als wapens worden gebezigd 
houten bogen en zeer lange pijlen. Verder fraai 
uitgesneden werplansen met punten van casua- 
risnagels en dolken van casuaris-been of kroko- 
dillen-kaak. Fraai besneden houten schilden 
worden gebezigd en ook touwpantsers over 
hoofd, schouder en borst. Ook de lange roei
spanen zijn fraai besneden en aan Jiet boven
einde dikwerf met veeren versierd. Als oorlogs- 
tropheeën hangen risten schedels aan en in de 
woningen.

5c. Op de Zuidelijke hellingen van het Wes
telijk deel van het Centrale Gebergte, liet 
Nassau gebergte, worden cenige stammen aan
getroffen die, in aanmerking genomen de geringe 
lichaamslengte dezer inboorlingen, tot de dwerg- 
stammen gerekend moeten worden. Tot nu too 
zijn twee van zulke stammen ontdekt; het is 
echter niet uitgesloten, dat er nog meerdere zijn.

i

Het gemiddelde
volwassen mannen gaf ceno lengtevan

144,9 cM.; de lengte van don kleinsten was 
132,6 cM. Zij zijn flink gebouwde, wakker uit 
do oogen kijkende, kleine kerels; zij loopen met 

gemnkkelijken, schommelenden gang, de 
knieën een weinig gebogen, het bovenlijf iets 

De huidskleur is lichter dan die der

een

voorover.
lcust-Papoea’s, sommigen zijn bijna geel, maar 
zij zijn zoo onbeschrijfelijk vuil, dat hot moeilijk 
is do juiste kleur aantegoven. Zij hebben de gc- 
woonto het gelaat met eenc vettige, zwarte 
zelfstandigheid in te smeren. Huidinkcrvingen 
werden niet aanget roffen. Het neustusschenschot 
is altijd doorboord, door het gat wordt een been
tje of slagtand gestoken; de neusvleugels zijn 
niet doorboord. Het haar is kort on kroesachtig; 
velen geven er een lichte kleur aan met kalk 
of modder en in een paar gevallen werd bruin 
haar aangetroffen, zonder dat dit op kunst
matige wijze verkregen scheen te zijn. De jonge
lieden dragen een snor en de oudere hebben ver
warde, korto baarden. Het lichaam is op vele 
plaatsen met kort haar bedekt. De oogen zijne 
grooter en ronder dan die der Papoea’s en er is 
iets in hunne gelaatsuitdrukking, dat hen een 
innemend voorkomen geeft. Sommigen dragen 
een soort helm van gras, versierd met veeren. 
Overigens zijn zij geheel naakt. De mannen 
dragen een schaamkoker, gevormd door het 
dunne uiteinde van een kalebas, aan de basis 
ongeveer 5 cM. breed en uitloopende in een punt 
van ongeveer 2 cM. breedte Hij wordt gedragen 
met het dunne einde naar boven gekeerd on in 
stand gehouden door een om het midden bevestigd 
koord. Daar dc lengte van dit voorwerp meer is 
dan ’/« van dc lichaamslengte van den drager, 
geeft deze dracht hen een eigenaardig uiterlijk.

Hun lichaamsversicringen zijn eenvoudig; 
sommigen dragen om armen en beenen banden 
van platgeslagen vezels en halskettingen van 
zaden, stukjes bamboe, stukjes schelp, tanden 
en beentjes. De oorlellen zijn doorstoken; er 
worden verschillende voorwerpen in gedragen, 
zooals zaden, klauwen van vogels en dergolijke.

Het voornaamste van hunne bezittingen is 
het draagnet, dat ieder man bij zich hooft. 
Dc moesten hebben er twee bij zich, een groot, 
over den schouder geworpen en gewoonlijk naar 
achteren afhangende en een kleiner, dat om den 
hals hangt en op do borst gedragen wordt. Deze 
netten worden gemaakt van vezels van ver
schillende kleuren. In de draagnctton hebben 
dc Tapiro al hun draagbare eigendommen bij 
zich. In het kleine worden medegevoerd de ver
sierselen, wanneer die niot gebruikt worden on de 
messen, zijnde platte, scherpe steenen. Sommigen 
hebben in dit net ook een soort dolk, gemaakt, 
van een casuarisbeen. In het groote net worden 
geborgen de slaapmat, de vuurstok mot een rotan 
koord en de tonder en ten laatste waf tabak.

:
t

!

!

Het belangrijkste van hunne bezittingen, ten 
minste in hot oog van een Europeaan, is de 
toestel om vuur te maken. Dc stok is aan het 
eene einde gespleten, do einden worden van 
elkander gehouden door er een steentje tusschen 
te plaatsen; het koord is een lang stuk gespleten 
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do tonder is een stuk dor vozcl- Lókmërè zijn gelijkwaardig aan dc Pësëchëm.
Do sterkte der bevolking is niet groot; in do 

Oróvallei wordt zij geschat op 700 hoofden, 
groot on klein. Pësëchëm en Morup zijn ongeveer 
gelijk in aantal. Do Lókmëró schijnen niet talrijk 
to zijn. Sommige der oudere Morupvrouwen 
missen het voorste lid van den wijsvinger, andere 
dat der middelste drie vingers der linkerhand. 
Do jonge, ongehuwde vrouwen en de meisjes 
hebben deze verminkingingen niet. Oorvermin- 
kingen (aan een of aan beide ooren) komen bij 
dc drie kasten (eenvoudigheidshalvc wordt deze 
naam gebruikt), zopwcl bij mannen als bij 
vrouwen veel voor./De mannen hebben verder 
doorboordo oorlellen en een doorboord neus- 
schot. Vrouwen hebben dit n-'ct. Dc huidskleur is 
bruinzwart. Het korte haar is meestal donker
bruin en gekroesd. Enkele Pësëchëm hebben 
lange zwarto kroeslokkcn, die met was worden 
bestreken om glans te krijgen. Het haar der 
vrouwen is korter dan dat der mannen. Kleine 
kinderen hebben lichtbruin haar, soms op het 
blonde af. Het uiterlijk is semiotisch. De gemid
delde lengte bedraagt 1,55 M. Slechts enkelen zijn 
onder de 1,50 of boven de 1,60 M. Hieruit blijkt, 
dat do Tapiro gemiddeld aanmerkelijk kleiner 
zijn dan dc Pësëchëm. De meeste volwassen 
mannen hebben een korten, ruigen ringbaard en 
knevel. Velen zijn over het geheelo lichaam be
haard. Zij zijn tenger gebouwd. Over het geheel 
zijn de vrouwen grootcr dan do mannen.

De mannen dragon een gordel, bestaande uit 
een lang stuk gespleten rotan (mbön), dat eenigo 
malen om de lendenen is gewonden. De schaam- 
koker is ingericht als bij de Tapiro. Door uit- 
rooken en wrijven met hars is deze geel gekleurd. 
Om den bovenarm dragen zij een band van 
gevlochten rotan. Iedere man heeft een draagnet 
als do Tapiro; hier wordt het net echter met een 
band aan het voorhoofd gedragen, zoodat het 
net aan het hoofd hangt en op den rug rust. 
Behalve do reeds genoemde voorwerpen, die 
do Tapiro in dit net medevoert, bergt de Pësëchëm 
hier ook nog in do regenkap van aaneengeregen 
pandanbladeren on ook dc onmisbare steenen 
bijl, die echter gowoonlijk over den schouder 
wordt gedragen. Op het hoofd zet hij dikwijls 
een kap van network.

De vrouwen dragen een schaamgordel be
staand o uit twee bundels aan elkander geregen 
gedroogdo grasstcngcls. De ééno bundel bedekt 
het schaamdeel en dc andorc hangt achter aan 
het zitvlak. Beide bundels zijn met touwen, 
die strak om do heupen bevestigd zijn, aan el
kander gebonden. Verder dragen zij armbanden 
als dc mannen on hebben een draagnet, dat veel 
grooter is dan dat der mannen. Door dc zwaro 
lasten, die zij hierin torsen, zijn de vrouwen 
boven het voorhoofd, waar de band van het 
draagnet op het hoofd rust, meestal kaal. Do 
kleine jongens zijn geheel kaal; eerst op 3 a 4 
jarigen leeftijd krijgen zij een pcniskokcr. De 
meisjes krijgen, zoodra zij niet meer zuigeling 
zijn, een schaamgordel.

Mannen, vrouwen on kinderen dragen hals
kettingen van gevlochten touwwerk, die soms 
mot kleine schelpen belegd zijn, van aaneengere
gen witte of zwarte pitten en van geel gcklcurdo 
stukjes stengel eener orchideesoort. Het touw
werk is in den regel met was bestreken. Aan dezo 
halskettingen zijn hangers bevestigd van schcl-

rotnn en
achtigo schede van de loot van een palm en 
soms een stuk gedroogd mos. In hoogstens 30 
seconden rnAakt een Tapiro met dit toestelletjo
vuur.

De Tapiro verbouwen veel tabak, zoedat zij 
niet alleen zelf voldoendo hebben, doch ook do 
Papoea’s van de vlakte van dit genotmiddel 
voorzien. Zij rooken do tabak gewoonlijk als 
cigaretten; de tabak wordt dan gerold in het 
uiteinde van een gedroogd pandanusblad. Ook 
maken zij wel gebruik van een bamboo pijp.

Behalve de bovengenoemde beenen dolk, is 
het eenigo wapen van den Tapiro do pijl en boog, 
die hij altijd bij zich draagt. Om kleine dieren 
to vangen, maken zij veelal gebruik van vallen. 
Velen dragen in hun net een kleine harp, ge
maakt van een dun stuk bamboe en waaraan zij 
zwakke tonen ontlokken.

In hun woonplaats Wamberimi is op drie 
plaatsen het terrein opgehoogd, waardoor even- 
zoovele horizontale terrassen verkregen worden, 
die geheel schoongemaakt en met kleine steon- 
tjes bestrooid zijn; waarschijnlijk dienen deze 
terrassen voor hunne dansen of voor hunne 
ceremonieën.

De huizen zijn beter gebouwd dan die van do 
kustbewoners, van welke woningen zij in ieder 
opzicht verschillen. Zij zijn gebouwd op palen, 
zoodat de vloer van 1 tot 3 M. boven den grond 
ligt, in verband met de helling van het terrein; de 
omwanding is vervaardigd van latwerk, waar
tegen aan de buitenzijde bladen boomschors 
bevestigd zijn. Het dak is schuin on met palm
bladeren ingedekt. De vloer is op dezelfde wijze 
samengesteld als de omwanding. In het midden 
er van is een inzinking, gevuld mot zand, waarop 
het vuur brandt en waarboven een rek hangt 
om hout te kunnen drogen. Het huis bestaat uit 
een vertrek, ruim 3 M. lang en breed. De ingang 
wordt bereikt middels een steilcn ladder, welko 
uit komt op een smal balkon aan do voorzijde 
van de woning. Opvallend is, dat do bewoners 
ei n bepaalde plaats aan ccn riviertje bezigen om 
hunne behoefte te doen.

Er werd ccn oude man opgemerkt mot ccn 
kaal hoofd, wit behaard en door ziekte verschrik
kelijk verminkt, die hot hoofd scheen to zijn. 
Hij was het waarschijnlijk, die niet toestond 
dat de vrouwen aan do vreemdelingen vertoond 
werden.

Hun taal is waarschijnlijk eene andere dan dio 
der kust-Papoca’s. Hun stem is hoog on nasaal 
en voel woorden worden met een niet weertc- 
goven keelklank uitgesproken.

Vermocdolijk wonen in het Koord-Westen, 
in de richting van het Charles Louis Gebergte, 
nog meer mcnschen van dezen stam.

b. Dc Pësëchëm. Het gebied van dozen 
dwergstam strekt zich uit fcusschen dc Lorentz- 
on Koord westrivier (zio ook PËSËCHËM). 
Naast do Pësëchëm wonen in dit gebied do 
Morup on do Lókmërè, dio in uitorlijk geheel op 
do Pësëchëm gelijken. Of zij afzonderlijko stam
men vormen, dan wel speciale standen of kasten 
zijn, is niet met zekerheid to zeggen. Do PÖsë- 
ehëm zijn do eigenlijke hoeren des lands. Zij vor
men eon soort adel en beschouwen de Morup als 
wezens van lagere orde. Toch gaan zij vrij met 
elkander om en ovengoed als de Pësëchëm heeft 
do Morup zijn eigen hut, varkens en tuinen. Dc
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ook eenigc oude ladangs met daarbij bohoorendo 
verlaten kampongs, die door de oude bewoners 
in goeden staat worden gehouden. De veeteelt 
is uitsluitend varkensteelt. De varkons zoeken 
overdag hun voedsel in het bosch. s Avonds 
koeren zij uit zich zelf naar huis terug waar zy 
worden opgesloten. Hun aantal is niet groot; 
bijna allo hebben afgeknipte ooren; alleen 
bij feestelijke gelcgonheden worden zij gegeton. 
De jacht is naast den landbouw een voorname 
bezigheid. Do bosschcn zijn rijk aan vogels, 
daarentegen arm aan zoogdieren. Dc jacht op 
vogels geschiedt met pijl en boog. Dc zoogdieren 
worden gevangen met vallen. Ook honden 
worden gebruikt voor dc diercnjacht. Zij ver
volgen dc beesten tot in hunne holen en maken 
ze hier af. De honden hebben liet „gladakker” 
type, zijn goed gedresseerd en worden goed ver
zorgd. Hun aantal is niet groot. In de kampong 
loopen zij rond met een der voorpooten gestoken 
door den halsband, vermoedelijk om te beletten 
dat zij te ver wegloopcn.

Al hot vlechtwerk geschiedt door do vrouwen. 
Zij bezigen hiervoor een naald van vogelbeen en 
touw, verkregen uit den bast van een op katoen 
gelijkende struik. Het hoofd voedsel is de ge
noemde oebisoort, die gepoft gegeten wordt. 
Ook de keladi en het vleesch worden gepoft. Do 
groenten worden versch gegeten. Verder eet dc 
Pësëchöm alle mogclijke boschvruchtcn, sprink
hanen, larven, padden en kikvorsch.cn. Zout is 
hem bekend, doch een buitengewoon zeldzaam 
artikel. Het wordt beschouwd als een lekkernij. 
Tabak groeit in kleine hoeveelheden op ladangs 
en erven. De bladeren worden gedroogd en in 
een bepaald soort van blad gewikkeld als sigaret. 
Rieten sigarettenpijpjes worden veel gebruikt. 
Het suikerriet wordt gekauwd.

Een algemeen erkend hoofd schijnen de PÖsë- 
chëra niet te hebben. Wel schijnt er een persoon 
te zijn, die eenig gezag heeft. In de kampong 
hebben eenigc oudere mannen het gezag in 
handen. Er heerschen geregelde toestanden in 
het land en ook de veiligheid laat niets te wen- 
schen over.

Hef huwelijk is een bekende instelling. P<5- 
sëchëm-manncn mogen met Pësöchëm- en Mo- 
rup-vrouwen trouwen. Het huwelijk tusschen 
een Morup-man en een Pësöchëm-vrouw is 
echter verboden. De kinderen, ontstaan uit een 
gemengd huwelijk, zijn PÖsÖcliëm. Do positie 
der vrouw is betrekkelijk hoog. Wel moet zij hel 
zware werk doen, maar in huis heeft zij vrij veel 
te vertellen. Zuigelingen worden in hel draagnet 
overal medegevoerd. Is het kind oenigo maanden 
oud, dan wordt het op de schouders gedragen, 
waarbij het zich aan de haren der moeder vast
houdt.

De Pësëchöm zijn zachtaardig en vredelievend 
van aard. Zij zijn tamelijk vlug van begrip en 
zeer weetgierig, maar ook zeer diefachtig. Of
schoon niet oorlogszuchtig, leven zij in vijand
schap met hunne buren.

De pijl en boog vormen do hoofdbewapening. 
Dc oorlogspijlen hebben een houten punt met 
weerhaken. Verder hebben zij een lans, zijnde een 
houten 2 M. langen stok van hard hout zonder 
versieringen on een dolk van varkensbeen met 
geslepen punt.

Het voornaamste werktuig is dc steenen bijl, 
waarmede dc Pësëchöm zeer handig weet o ju te

pen, varkeusslagtandcn, beestenstaarton, cn 
dergelijko. Do mannen stokon wel voeren dooi
de mazen van het hoofdnet. Ook wordt wel een 
om hot hoofd passende ring van pandanblad 
gedragen, waarin vleugels of beestenstaarton 
zijn gestoken. In de doorboorde oorlellen cn het 
nousschot steken gewoonlijk een varkensslag- 
tand, een of meer sigarettenpijpjes of dergelijko. 
De mannen besmeren zich liet gelaat gaarne 
met roet. Voornamelijk doen dit de baardloozo 
jongelieden cn wel oji do plaatsen waar later 
baard on knevel moeten komen, teneinde zich 
een meer mannelijk voorkomen te geven.

De kampongs tellen 5 tot 20 hut ten. Zij liggen 
alle op bergruggen. In de nabijheid van iedero 
kampong is een kleine bron voor het dagclijksch 
gebruik. Veel water heeft do Pësëchöm niet 
noodig, daar hij zeer weinig water drinkt, zich 
nooit wasclit en voor de bereiding van het 
voedsel dit niet noodig heeft. Iedere hut is om- 
geven door een pagger, waarbinnen overdag 
do varkens vrij rond loopen. In iedere kampong 
is een huis voor de ongehuwde mannen, doch 
ook de gehuwden slijten hier het grootste ge
deelte van hun tijd. Doorlrekkcnden of gasten 
van andere kampongs worden hier gehuisvest 
Vóór dit huis is een pleintje, waarop de verschil
lende plechtigheden worden gehouden en dat 
tevens dient tot speelplaats der kinderen.

De familichutten staan op palen, de vloer is 
meestal op manshoogte. De afmetingen zijn 
ongeveer 3 bij 2 M. Een klimbalk leidt naar de 
1 M. breedo voorgalerij. Een laag deurtje voert 
van hier naar het woonvertrek, in welks midden 
zich de stookplaats bevindt. Aan do achterzijde 
is een kleine ruimte afgescheiden, welke dient 
tot nachtverblijf der varkens. Het vertrek is 
ongeveer lT/2 M. hoog. Boven de stookplaats is 
een stellage voor het brandhout. De vloer is 
van boomschors, zij is aan de steilen bevestigd 
en helt naar achteren af. De omwanding is even
eens van boomschors. Het dak van droge pan
danbladeren, heeft een gebogen vorm. Voor de 
varkens is achter aan het huis een smalle oprit 
gemaakt. Tot doorlating van den rook zijn in de 
omwanding, dichtbij het dak, twee kleine ope- 
ningen. De mannenhuizen zijn rond met een 
middellijn van 3 a 4 M. en hebben een spits loe- 
loopend dak. Sommige hebben een vloer op 
*/« M. boven den grond, andere niet. Elk man
nenhuis heeft een zolder, met een klimbalk to 
bereiken. Deze zolder dient tot logies als er 
veel gasten zijn. De ruimte in de huizen is te 
klein om allen een ligplaats te verschaffen; dit 
is ook niet noodig, daar de Pësöchëm den nacht 
zittende op do hurken doorbi-engt.

Huisraad is er bijzonder weinig, alleen eenigc 
kalebassen, bamboemesjes e. d., die met de 
bogen en pijlen in de omwanding worden ge
stoken of tusschen de dakrcgcls geklemd. De 
ruimte onder de huizen wordt, evenals de erven, 
goed schoongehouden. De Pësëchöm houden 
zich voornamelijk bezig met landbouw, veeteelt 
cn jacht. De landbouw is roofbouw. Het hoofd
gewas is een oebisoort. Verder worden nog ge
kweekt keladi, cenige groentensoorlen, komkom
mer, pisang, tabak cn suikerriet. Dc laatste drie 
gewassen worden ook op de erven geplant. De 
ladangs worden goed onderhouden. Is de ladang 
na eenigc jaren uitgeput, dan verhuist men naar 
een oude Jadang. Iedere kampong heeft dan
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De Papoea’s van het stroomgebied der Digoel '/tr* * 
komen middenstrooms overeen met die der (C & e» * '
Zuidkust en benedenstrooms met die der Prin- v?. . /
ses-Marianno Straat. 0>«■-* „

Aan den benedenstroom der bronriyieren van '
de Digoel is het hoofdhaar der bewoners niet ^
verlengd of versierd, soms wordt een hoofd band '* 'TJ
van casuaris-veeren gedragen. Neusvleugels 
lichtelijk doorboord. In de doorboordc o'orlellen. 
ringen van casuaris-pennen of houten schijven 
met coixzadcn en roode pitten. Knapen dragen 
een gevlochten rotan om den hals. Alleen rotan 
manchetten om de voorarmen. Aan een snoer om 
de lendenen penis-doppen van gespleten vrucht- 
kernen, achter een bosje droog gras afhangend.
De vrouwen dragen rokjes van vezels, de dijen 
opzij blootlatende. Lange, van touw gevlochten 
draagtasschen worden op den rug aan een band 
over hot voorhoofd gedragen.

Aan den bovenloop worden koeskoesvellen 
om het hoofd gedragen, ook banden met kaka- 
toe-, parad ijs-vogel- of casuaris-veeren. De 
doorboordc oorlellen vol ringen, waaraan stukjes 
koeskoesvel en jaarvogels-snavels. Pijpbeendcren 
door het doorboorde neustusschenschot. Rotan
banden en snoeren, waaraan gevlochten zakjes 
met amuletten, d. i. steentjes, stukjes erts, 
fossielen, om den hals. Rotanmanchetten om 
do polsen. Om het middel rotanbanden. Penis
doppen van vruchtkernen. Jongelingen dragen 
het haar staartvormig verlengd en aan het onder
einde een of twee bruin of bruin-wit geverfde 
ui-vormige houten knoppen. Bewapening: hou
ten bogen en fraai bewerkte pijlen met ingelegde 
weerhaken, steenen en houten knodson, borsthar
nassen van rotan gevlochten,dolken van casua- 
ris-bcen, stcenen bijlen in dissel-vorm.

De Papoea's der Prinses Marianne 
Straat zijn goed gespierd en hebben een forsch 
aanzien, bij middelbare gestalte en donkerbruine 
huidskleur, een tamelijk breeden, soms wat 
vooruïlstekondon neus on dikke lippen. Het 
wollige haar dragen sommigen zeer kort, anderen 
in meerdere vlechtjes van een vinger lengte rond
om het hoofd geslingerd of bij wijze van staart 
in den nek afhangende; allen hebben baard of 
knevel. De ooren versieren zij met ringen van 
rotan en den hals met snoeren van vruchtzaden, 
don bovenarm met gevlochten banden on den 
linker onderarm met een uit takjes gemaakten 
koker. Om de lendenen slaan zij een gordel van 
bastvezels, die van achteren franjesgewijs uit- 
loopen en waaronder van voren het mannelijk 
lid wordt verborgen. Do vrouwen zijn klein en 
schraal, hebben kort haar en besmeren, evenals 
veel mannen, borsten aangezicht met een donker
kleurig smeersel.

Hun wapenen zijn pijl en boog en lange werp- 
spiozen van bamboe, aan het einde voorzien van 
wc.6rhakcn. In een op den rug gedragen lang- 
werpigen zak worden dagclijkschc benoodigdhe
den bewaard.

Se. De Papoea's. van dc Zuidkust van de 
Prinses Marianne Straat tot de Oostgrens vormen 
óen grooto stam, de Marindë-anim. Zij bewonen 
een aantal kampongs, die voor een groot go- 
deelte gelegen zijn aan de kust, doch ook hier 
en daar in het binnenland en in het bijzonder 
langs de Mërauke (Marau) en do Obad (Koembe) 
worden grooto en kleine nederzettingen aange- 
troffen. Dit gedeelte van Nieuw-Guinea is dan

' (J&rY* <z~'

De zeer harde .scherp geslepen steen begaan.
staat uit chloormelanict. Daar deze steen in dit 
gebergte niet gevonden wordt, is zij vermoedelijk 
afkomstig van dc Noordkust. Dat de Pësëchëm 
verbindingen hebben met de stammen ten N. 

het Nassaugcbergte, blijkt wel uit de aan- 
zigheid van talrijke druk beloopen voetpaden, 

die over de centrale keten loopen. Ook de zee
schelpen, die sommigen als sieraad hebben en 
waarop zij zeer zuinig zijn, zijn vermoedelijk van 
het Noorden afkomstig. Do Lamboo mesjes wor
den gebruikt voor het snijden van vleesch. Voor 
het fijnere snijwerk worden de onderkaakjes 
van verschillende dieren gebruikt.

Bij verwondingen wordt klei of hars op dc 
wonde gelegd; bij pijnen dc pijnlijke plek met 
klei of met een soort van netel ingewreven. 
Ofschoon de Pësechem zich nooit wascht, komt 
cascado slechts sporadisch voor.

Begraafplaatsen of lijkenhuizen werden niet 
aangetroffen. Gedoode vijanden worden ver
brand; mogclijk is het dus, dat zij hetzelfde met 
hunne overledenen doen. Mcnschënvleesch wordt

van
we

niet genuttigd; het koppensnellen is niet ge
bruikelijk.

Het ccnigo muziekinstrument is de „poeba”, 
een soort mondharmonica, vervaardigd van een 
glagahstcngel. Het geluid is zeer zacht en slechts 
op korten afstand hoorbaar. Harde geluiden 
vinden de Pësëchëm zeer onaangenaam. Het 
gezang is vrij centoonig, daar de korte motieven 
steeds herhaald worden. Steeds heeft men een 
voorzanger en vallen anderen later in koor in. 
Het koor is soms tweestemmig en dan is het 
effect wel aardig.

Wanneer een vreemdeling in het gebied der 
Pesechem komt, moet hij een vredesverbond 
met hen sluiten. Daartoe wordt een varken ge- 
pijld en liet bloed opgevangen. Met dit bloed 
krijgt de vreemdeling een streep op het voor
hoofd. Deze handeling wordt door een dor 
ouderen van de kampong verricht, die zich zelf 
en de omstanders ook zulk een streep geeft. Na 
afloop wordt het varken gezamenlijk opgegeten. 
De plechtigheid heet „mèb” en hierdoor is de 
vreemdeling tot Pësëchëm gepromoveerd. Als 
toeken van grootc verbazing tikt dc Pësëchëm 
met dc nagels op den peniskoker. Dit gaat soms 
gepaard met den uit roep „aikë”.

Als bewijs hunner goede bedoelingen ontspan
nen de Pësëchëm bij hunne bezoekenden bcogpees.

De voorwerpen om vuur te maken zijn dezelf
de als bij de Tapiro.

De taal der Pësëchëm heeft, wat zinsbouw 
betreft, veel overeenkomst mot het Maleisch. 
Overigens wijkt zij geheel van deze taal af. De 
plaats van het bijv. naamwoord is echter vóór 
het zclfst. naamwoord. Dc Pësëchëm schijnt 
slechts tot drie te kunnen tellen. Voor grooterc 
getallen gebruikt hij zijne vingers dan wel stok
jes of steenen, die naast elkander op den grond 
worden gelogd.

Go. De stammen aan en in de nabijheid der 
Digoelrivier. Tusschen do Eilandenrivier en de 
Digoel wonen aan de z.g. Casuarinen-kust en 
aan de daar mond end o riviertjes en kreekjes 
vrij talrijke, woeste stammen. Langs de zijri
vieren van de Digoel en deze rivier zelve worden 
vrij voel nederzettingen aangetroffen. Dc be
volking is onbetrouwbaar en gaat licht tot vijan
delijkheden
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ook betrekkelijk vrij dicht bevolkt. Hoe „betrek
kelijk” dit echter is, blijkt wel daaruit, dat de 
bevolkingsdichtheid geschat wordt op nauwe
lijks één hoofd per K. Ma. Deze Papoea’s 
noemen zichzelf „Marindë-anim”, d. i. „bij elkan
der behoorend”, terwijl zij door do vreemdelin
gen veelal „Kaja-kaja” (zie aldaar) genoemd 
worden.

Li het Oosten loopt de Noordelijke grens van 
hun gebied op ongeveer 60 K.M. van do kust; 
naar het Westen wordt dio afstand gaandeweg 
korter tot ongeveer 20 K. M. bij de Prinses 
Marianne Straat. Noordelijk van dit gebied be
vindt zich dat van andere stammen met andere 
taal, anderen godsdienst, andere zeden en .ge
woonten; het is het gebied van do sneltochten 
der Marindë-anim.

Ofschoon van uiterlijk een flink slag menseken, 
— vooral de mannen zien er forsch en gespierd 
uit —, zal bevolkingstoename niet alleen wel niet 
plaats hebben, doch er bestaat zelfs kans op uit
sterven tengevolge van de vele immoreelo ge
bruiken op sexueel gebied en do vele geslachts
ziekten, die zich in den laatsten tijd op onrust
barende wijze hebben uitgebreid, terwijl weder
om als gevolg hiervan, weinig weerstandsver
mogen bestaat tegen andere ziekten (malaria), 
die vele slachtoffers eiseken. Ook het koppen
snellen is oorzaak, dat velen ontijdig aan hun 
eind komen.

Onder den naam „Toegeri” verstond men 
vroeger, toen nog zoogoed als niets van dit 
kustgedeelte bekend was, de bewoners van 
eenige kust-kampongs, dio berucht waren we
gens hunne sneltochten, zoowel bij hunne buren 
in het binnenland als in Papua Territory. Hoewel 
de ambtenaren B.B. en ook de missie op alle 
wijzen een einde trachten te maken aan deze 
en andere slechte gewoonten, is dit nog slechts 
ten dcele gelukt.

Hoofden erkennen de inboorlingen niet. In 
elke familie is de oudste (sambanira) het familie
hoofd. Deze oudsten plegen soms wel overleg, 
doch aan hunne besluiten en uitspraken storen 
de jongeren zich alleen als hun eigen belang dit 
medebrengt. In de kampongs tusschcn de be
woners en tusschen de kampongs onderling be
staan dikwijls veeten, gewoonlijk wegens ver
grijpen tegen den eigendom. De Marindënees is 
zijn eigen rechter en vechtparijon komen dan 
ook veel voor. Ook de vrouw moet daaronder

sterker uit zich het totemismo in conc, van 
planten of dieren gedachte gemeenschappelijke 
afstamming, n. 1. van de dóma (geest), die do 
schepper is zoowel van dier- of plantensoort als 
van een bepaalde categorie van menseken. Er 
bestaan zes grootc groepen, afstammend van 
planten en dieren, die ieder weder ondervcrdoeld 
zijn. Zoo b. v. de groep van do kokospaln 
(gipsio), van do sagoepalm (mahoosé), enz. Do 
gipsie-anim staan hooger dan die dor andere 
groepen, doch dit geeft geen stoffelijk voordeel. 
In een zelfde afstammingsgroep mogen geen 
huwelijken gesloten worden. Dit vorbod wordt 
wel overtreden, doch dan worden do uit zulk een 
huwelijk geboren kinderen met smaad bejegend. 
De kinderen bekooren tot dezelfde groop als de 
vader. Streng genomen bestaan er verbodsbepa
lingen omtrent het nuttigen van het toteiudicr 
of de totemplant; in de praktijk wordt hieraan 
echter de hand niet gehouden.

Het haar is bij beide seksen gekroesd en 
wordt bij jonge mannen en vrouwen verlengd 
door allerlei vlechtwerk. De oorlellen zijn bij 
mannen on vrouwen doorboord; do mannen 
doorboren ook do neusvleugels en liet noustus- 
schenschot; sommige vrouwen hebben in do 
neusvleugels kleine openingen. Om het midden 
dragen de mannen een broeden band van fijn ge
spleten rotan. Om dezen band is eene smallere, 
van biezen gevlochten, van achteren als een 
soort paardenstaart afhangende. Voor op dien 
band is een tritonschelp als penisdop bevestigd. 
Ook worden deze doppen wel aan een snoer om 
de lendenen gedragen. Soms zijn zij van hout ge
sneden, dan wel wordt hiervoor een gepolijsto 
halve dop van een kleine klapper gebruikt. 
Bij voorkeurgebruikt men echtereen schelp, hoorn- 
schelp, enz. aan het boveneinde versierd mot door 
middel van was erop gekleefde roode pitjes, stuk
jes paarlemoer e. d. Onder dio penisdoppen 
of schelpen wordt het praepulium geklemd en 
tegen liet abdomen opgetrokken. Aan den boven
loop der rivieren worden banden van gevlochten 
touw gedragen, waaraan snoeren van stukjes 
koeskoesvel enz. Ook hierop is een tritonschelp 
bevestigd. Vrouwen dragen een schaamgorde), 
bestaande uit een dikken bundel strooken boom
bast, zwart gekleurd, aan de voorzijde plat uil ge
vlochten, en aan een snoer of band bevestigd. 
Het snoer wordt om de lendenen gebonden, do 
gordel tusschen dc beenen doorgehaald en liet 
andere einde boven do partes posteriores door
gehaald en opgerold tot een soort van kussen. 
Aan den band hangen tal van snoeren, versierd 
met pitten en kralen, langs de dijen afhangende, 
’s Nachts wordt de schaamgordel als hoofd
kussen gebruikt. Mannen en vrouwen dragen een 
gevlochten draagtasch over don schouder. Als 
regenmantel wordt soms een soort kaper gedra
gen, die gevlochten is van pandanvezels.

Do jonge mannen en vrouwen dragen allerlei 
vlechtwerk in hot haar, bij de vrouwen soms één 
meter lang. De mannen dragen in dit vlecht
werk allerlei veerversieringen. In de gaten der 
oorlellen dragen beide seksen ringen van casua- 
rispennen, van roggestaarten, van een soort 
boomwortel en van bontgekleurde, slangvormige 
celluloid kinderarrabanden, die bij de hande
laren geruild worden. Dc mannen dragen door de 
gaten der neusvleugels van boven naar beneden 
gestoken, varkensslagtanden, stukken pijpbeen
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lijden, dan omdat zij niet hard genoeg werkt, 
dè-n omdat het eten niet op tijd klaar is. Als zij 
met een ander weggeloopcn is, vallen er niet 
minder slagen. Is de Marindënees woedend, dan 

• schiet hij in het wilde zijne pijlen, of zwaait met 
zijn knods en het is hem onverschillig wie geraakt 
wordt. Het vechten wordt den jongens dan ook 
vroeg geleerd. Zij oefenen zich voortdurend met 
een kleine boog en kleine pijltjes; de als groote 
wratten aan de boomstammen bevestigde bijen
nesten leveren een gezocht doel op. Ook elkander 
verwonden zij bij het spel dikwijls met die pijl
tjes.

1

Het totemisme is bij dezen stam sterk ont
wikkeld. Het uit zich in teekens, bij iederen man 
verschillend en bekend bij zijn vrouw en dorps- 
genooten. Die teekens bestaan uit een bepaalde 
wijze van binden van gras en biezen die, op het 
pad achtergelaten, den belanghebbende kond 
doen van het verblijf van den eigenaar. Nog.:
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van den kangoeroe, nagels van easuarissen of 
roofvogels, bamboekokertjes, enz., door het 
neustuschenschot worden dunnere stukken pijp- 
bcen of bamboe gestoken. De vrouwen steken 
door de zooveel kleinero neusvlcugelgaten enkele 
spriet jes. Om den hals dragen mannen en vrou
wen snoeren van coïx- en andere pitten, thans 
ook kralen van Europcesch maaksel tezamen 
een vuist dikken band vormend. Door mannen 
wordt een op do borst afhangende band gedra
gen, waarin tanden van honden, varkens, kan
goeroes, krokodillen, dan wel driehoekig geslepen 
stukjes paarlemoerschelp gevlochten zijn. Do 
vrouwen en kinderen dragon op do borst stukken 
paarlemoerschelp. Jonge mannen on vrouwen 
dragen om de bovenarmen, beneden do knieën 
en om de enkels platte, min of meer breedo 
banden van fijne rotan gevlochten, in dio om 
bovenarm en knie bossen fel gekleurde bladeren 
en bloemen. Om de polsen worden manchetten 
van fijn gespleten rotan gevlochten. De mannen 
dragen nog als jachttropheeën om den bovenarm 
uitgerekte en saamgeknoopte penis en testes, 
of aaneengehechte slagtanden van wilde varkens. 
Om den linkerbenedenarm dragen do mannen 
lange sciiietmanchettcn, vervaardigd van ge
spleten of ongespleten rotan of van de binnenbast 
der bladseheede van den sagoepalm. Aan do 
manchetten zijn lissen bevestigd, waarin ge
stoken zijn buigzame twijgen met aan het einde 
veerpluimen. Bij vrouwen komt litteekentatoeage 
voor in den vorm van band-en ruitvormige ner
ven over borst, buik en rug. Mannen en vrouwen 
besmeren zich dikwijls het gezicht met olie en 
roet, waarover weer kleurige strepen. Sommige 
jonge mannen en vrouwen smeren zich geheel 
in met olie en roet. De jonge mannen verven 
dikwijls het gezicht, b. v. de linker helft rood of 
zwart en de rechter helft zwart of wit. Oudere 
mannen en vrouwen dragen het haar kort, de 
mannen soms nog verlengd tot een staart, op 
den rug afhangend. Behalve arm- en beenbanden 
dragen zij nog slechts enkele halssnoeren, do 
mannen bovendien nog bamboekokertjes in do 
neusvleugels, geen gordel. De penisdop wordt 
door hen bevestigd aan een snoer om het midden.

De bcwayjcning bestaat uit grooto baraboo 
bogen en pijlen. De pijlen aan de boven-Marau 
zijn fraai versierd, met kangocroenagcls als punt. 
Do werplansen hebben punten van casuaris- 
nagels. Sommige mannen hebben knodsen, welko 
bestaan uit een platten, ronden, doorboordon 
steen. Door het gat is een stok gestoken, welko 
met rotan aan den steen wordt bevestigd. Deze 
knodsen vertegenwoordigen een groote waarde, 
daar de steenen in dit gebied niet gevonden wor
den. In plaats van een steen wordt ook woleen 
stuk hard hout en thans ook, door hunne aan
raking met de ruilors, ijzer gebruikt.

Aan de kust liggen de huizen op de smalle 
zandruggen; de woningen staan dan ook in don 
regel op één of twee rijen met het front naar zee. 
Zij staan in groepen van mannen- on vrouwen
huizen (gewoonlijk tot één familie behoorendo) 
bijeen. De mannen en vrouwen wonen afzonder
lijk. De kinderen verblijven bij de moeder; berei
ken do jongens den huwbaren leeftijd, dan ver
huizen zij naarde afzonderlijk gelegen jongelings- 
huizen (kotad), waarin ook de ongohuwdo 
mannen verblijven. De huizen zijn laag en staan 
op don beganen grond, nergens worden paalwonin

gen aangotroffon mot uitzondoring van de majo- 
kampongs (zie hieronder), waar do kotads op 
2 a 3 M. hoogc stijlen zijn gebouwd. De huizen 
zijn naar alle zijdon gesloten en gedekt met atap 
van sagoebladeron; do wanden bestaan uit 
tusschen stijlen opgcstapeklo bamboe of gaba ga- 
ba. Een smalle deuropening op ongeveer x/2 M. 
boven den grond verleent don toegang. Bij het 
verlaten van het huis wordt de deur gesloten 
en een tak ervoor gebonden. Het eene dakvlak 
steekt over den nok en dus ook over het andere 
dakvlak, dat niet geheel tot den nok doorloopt, 
uit, waardoor een spleet ontstaat voor het ont
snappen van den rook. De nok rust op 3 of 4 
hoofdstijlon. Aan don hoofdstijl in het midden 
der mannenhuizen, hangen de gesnelde koppen. 
De gordingen worden eveneens door stijlen ge
steund. Langs do wanden staan baleh-baleh. 
Vóór do huizon zijn soms kleine, ompaggerde 
pleintjes met afdaken, waaronder een baleh- 
baleh. Iedere kampong heeft één of meer beval
buis jes (woran), waarin de vrouwen zich gedu
rende de bevalling terugtrekken. Bij de majo- 
kampongs vindt men op het strand of in het 
bosch de majo-plaatsen (zie hieronder).

Gedurende den Oostmoesson houdt een gedeelte 
der bevolking zich in do tuinkampongs op. In 
deze kampongs, behoorendo tot do strandkam- 
pongs, staan do huizen öf langs een soort straat 
öf om een plein. De vrouwenverblijven zijn dan 
meestal lango overdekte galerijen, do mannen- 
verblijvcn afzonderlijke hutten. Sommige hutten 
zijn van hetzelfde type als die aan het strand, 
andere, hebben geen zijwanden en vormen als 
het ware groote loodsen met baleh-baleh langs 
de zijden, weer andere hebben alleen zijwanden 
van hot dak tot aan de balcli-baleh. Do kontads 
liggen op eonigen afstand in het bosch verscho
len. De tuinkampongs liggen gewoonlijk op 'den 
rand dor hoogerc vlakte achter het kustgebied, 
nabij do tuinen en hot jachtgebied. Op het jacht
terrein worden pleisterplaatsen aangetroffen 
met afdaken waaronder lage rakjes voor het 
drogen en rooken van wild. In het binnenland 
liggen de kampongs op de hoogste punten der 
ruggen of op lage heuvels. Dc huizen staan op 
den beganen grond en om pleinen, front ma
kende naar dat plein. Op het plein zelve staan 
enkele mannen- en feesthuizen, soms met eigen
aardig versierde hoofdstijlen. Do huizen zijn met 
boombast van don eucalyptus bedekt. Aan de 
kust ontbreken bcpaaldo voorraadschuren; in 
ieder huis vindt men eenigen voorraad. In het 
binnenland worden voorraadschuren aangetrof
fen, waarin sagoe, tabak enz. worden bewaard. 
De kampongs zijn zindelijk, het vuil wordt ver
brand of achter do kampong weggeworpen, ter
wijl dc talrijko varlcons voor de straatreiniging 
zorgen. Ton einde aan de kust het zandstuiven 
togen te gaan, is do bodem om de huizen en in de 
kampong bedekt mot klappertakken. In het 
binnenland wordt hiervoor gebruikt boombast, 
waardoor het onkruid belot wordt op to schieten. 
Do hoofdkampongs worden slechts van tijd tot 
tijd verlaten om elders een tijdelijke kampong to 
betrekken terwillo van het sagoekloppon, voor 
de jacht of voor feesten.

Op de, evenwijdig aan do kust verloopende, 
zandruggen liggen uit gestrekt o klappertuinen. 
Soms worden dio tuinen goed onderhouden, dan 
weer aan hun lot ovcrgelaten, een echte wildernis
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viscli of vleesch. Dc gemengde sagoe wordt in 
pisang of andere bladeren gewikkeld en tussclien 
gloeiende steenen, met boombast afgedekt, gaar 
gestoomd. Hierbij wordt nog op de steenen gelegd: 
pisang, aardvruchten, viscli of vleesch, om op 
dezelfde wijze gaar te worden. Sagoe, viscli en 
vleesch worden ook geroosterd. Allo zoogdieren, 
vogels, visseken en reptielen worden door licn 
gegeten, gewoonlijk alleen na lichte roostering 
boven het vuur. Koken, uitgezonderd van schelp
dieren of sagoe met klapperwater in een klapper
dop of bamboe, is onbekend. In het binnenland 
wordt veel het zachte ondereinde van rietsoorton, 
jonge bamboeknoppen (rebong), de kern van do 
bladknoppen van waterplanten, pandan en palm
soorten (palmiet), rauw gegeten.

Dc mannen houden zich overdag in de kam
pong op, leggen nieuwe tuinen aan of houden 
zich bezig met vischvangst middels toeba of pijl 
en boog, met de jacht op vogels, varkens of 
kangaroes. De jongelieden vergezellen daarbij de 
ouderen. Voor jacht en vischvangst bedienen zij 
zich van werplansen en verschillende soorten 
van pijlen, elke pijlsoort voor een bepaald doel.

Mannen en vrouwen zijn verzot op zang en 
dans. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om 
feest te vieren, d. w. z.om te eten en te drinken en 
te dansen. Bij het dansen wordt de maat aange
geven door het slaan met do vlakke hand op een 
trom. Als opwekkende middelen gebruiken 
mannen en vrouwen sirih, terwijl de mannen 
bovendien tabak rooken en watti (zie aldaar) 
drinken. Behalve de godsdienstige (zie hieron
der) bestaan er nog andere, de z. g. Anggei- 
f eest en. Bij de geboorte van een kind wordt 
geen feest gevierd, evenmin bij het geven van 
een naam aan een kind; in zekeren zin heeft 
dit feest bij het snelfeest reeds plaats gehad. 
Er zijn zeker wel een tiental Anggeifeesten, zooals 
het feest na een geslaagden sneltocht, het feest, 
gegeven bij het boren der oorlelgaten, het feest 
dat plaats heeft wanneer de mokrafied (jonge
ling van 14—17 jaar) tot éwattie (huwbaro 
jonge man) bevorderd wordt, het lijkfeest enz.

Ten aanzien van de verloving bestaan eigen
aardige gebruiken. Het huwelijk is een algemeen 
feest, waarbij van heinde en ver vrienden en 
magen met hunne gaven, meest eetwaren, toc- 
stroomen en waarvan de mannelijke gasten uit 
dank daarvoor, een bruidsnacht meemaken. Na 
het huwelijk is dc vrouw het eigendom van den 
man. Hij staat haar als zoodanig dikwerf af aan 
vrienden en kennissen of, tegen geringe ver
goeding, aan anderen. Gewoonlijk heeft ieder één 
vrouw, maar blijft het huwelijk kinderloos dan 
wordt dikwijls een tweede vrouw er bij genomen. 
Ongetrouwde volwassenen zijn er weinig. Hot 
verstoeten van een vrouw komt nogal eens voor. 
Het leviraatshuwolijk komt hier voor; polyan
drie is onbekend. De mannen trouwen op rijperen 
leeftijd. Het aantal kinderen is gering, niettegen
staande men trotsch is op een groot aantal 
kinderen.

Dc Marindë-anim kennen een scheppingsver
haal. Voordat er nog menschcn op aarde woon
den, hadden dc geesten te Kondómiraaf (een 
kampong op dc kust bij do Oostgrens) een hond, 
die op een plek iets vreemds opmerkte en dus 
den grond begon los te krabben. Uit het aldaar 
gevormde gat kwam het eerste menschenpaar, 
te voorschijn. Dit paar verwekte kinderen en

vormende. Nabij de kampong of nabij de tuinen 
vindt men plaatsen, waar men de klappers laat 
uitloopen om zo elders uit te planten. Overigens 
vindt men in en nabij de kampongs aanplantin
gen van ocbi, kötèla, sëmangka, laboe, tabak, 
wattie, lombok-rawit, crotons, bonte bloemen en 
bladeren; soms enkele pisang- en pinangboomen. 
In de terreinplooien liggen de sagoe- en andcro 

/i aanplantingen. Zoo noodig wordt, voor irrigatie 
en drainage gezorgd door een net van kanalen. 
Do grond uit deze kanalen wordt opgeworpen 
tot dijkjes die, aan weerszijden met klappers 
beplant, de toegangswegen vormen. De klapper
tuinen strekken zich soms tot 5 & 6 K.M. land
waarts in uit; op andere plaatsen, zooals bij 
Awéhima ,loopen zij aan de kust te niet. Het 
rijkst zijn dc tuinen en klapperaanplantingen van 
Sanggasé, Alakoc, Okaba en dc Docf-anim. In 
het binnenland vindt men aanplantingen als 
aan de kust, doch weinig klapperboomen. Dc 
sagoebosseken liggen daarentegen meer in liet 
binnenland, soms in een moeras, doch meestal 
langs de oevers der kleine rivieren. Nabij die 
bosschen liggen de tijdelijke kampongs. In het 
algemeen toont de bevolking veel liefde voor 
hare aanplantingen.

In het waterrijke gebied wordt veolvuldig 
gebruik gemaakt van prauwen. Het zijn uit één 
stuk bestaande, uitgeholde, grooterc of kleinere 
boomstammen, rank op het water liggende. Die, 
welke in het binnenland worden gebezigd, als 
verkeersmiddel tusschen de kampongs onderling, 
om naar de tuinen te gaan of om moerassen over 
te steken,zijn klein, GalOM.langenkunnen slechts 
enkele personen bevatten. Prauwen van 10 a 18 
M. doen dienst als oorlogsvaartuigen in den 
strijd tusschen de stammen onderling en op de 
sneltochten. Zij liggen in groeten getale nabij de 
kampongs op het strand of zij zijn achter den 
strand wal in het boseh opgeborgen. Vroeger 
kostte het vervaardigen van zulk een groote 
prauw aan 4 a o lieden, die daarvoor vuur, 
steenen werktuigen en schelpen gebruikten, 
zeker meer dan een jaar; thans kunnen vier
mannen met hun ijzeren gereedschappen een 
prauw in 2 & 3 maanden vervaardigen. Bekende 
aanmaakplaatsen van prauwen zijn do kampong 
Kinangko der Jabanim, het oerwoud in het 
heuvelland ten zuiden van de Digoel bij Imahooi 
en het oerwoud langs de Bian bij Imbobol, O wie 
en Damocnd. De prauwen, afkomstig van Kinang
ko, zijn nabij voor- en achtersteven, in- en uit
wendig met gekleurde klei beschilderd. Andere 
prauwen aan de kust hebben nabij den voorste
ven een gelanden rand, aan de achterzijde een 
plecht met voelnok.

Sommige stammen, zooals de Sanggasé, be
zitten in hun gebied alles wat zij noodig hebben 
in overvloed. Oerwoud voor het maken van 
prauwen en voor boschproducten, rotan en 
damar; klapper-, sagoe- en andere aanplantin
gen. Riviertjes voor de vischvangst, uitge
breide alang-alangvclden voor de jacht. Andex-e 
stammen krijgen hetgeen zij noodig hebben van 
bevriende stammen middels ruiling.

De vrouwen onderhouden de tuinen, halen 
producten en vruchten van daar, bouwen en her
stellen de hutten, vangen viscli met schepnetten, 
zoeken schelpdieren, kloppen sagoe en bereiden 
het maal. Het hoofd voedsel der bevolking is 
sagoe, gemengd met jonge klapper, schelpdieren,
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toon do nakomelingschap to groot werd, ver- 
spreiddo deze zich onder leiding dor geesten 
(d óm A’s) in Westelijke richting. Icdoro Papoea 
denkt zich de aarde bevolkt door dio d óm a’s, 
dio hun verblijf hebben in boomen, vijvers, moe- 

of in den grond. Zoo zijn vele bamboc- 
bosschcn do verblijfplaatsen der déma’s on wee 
dongenc, die ze omhakt. De groote kroonboom 
bij Nowarie, in vroegeren tijd het kontceken voor 
binnenvallende schepen aan den mond der 
Meraukerivier, en in 1908 omgevallen, was do 
verblijfplaats van een déma. Hot omvallen van 
den boom was een toeken van den toorn van 
dezen déma, dio verstoord was over den grooten 
invloed der Poe-anim („vreemdelingen”, lett. 
„schietmcnschen”). Ook huizen de déma’s in 
pëmaliliuizcn, waarin klappers geplaatst worden, 
dio dan door den invloed van den déma grootere 
kiemkracht krijgen. Voorts huizen zij in werk
tuigen, waarvan do werking voor den Papoea 
onverklaarbaar is, zooals in het kompas, het 
horloge, liet geweer, de gramophoon enz. Do 
déma’s hebben de gedaante van menschen, 
varkens en honden, nooit echter van vogels. 
Naast de déma’s staan de „Haics” of „Hies”, 
do zielen der afgestorvenen. Deze hebben niet 
zooveel invloed als de déma’s. De Hies blijven 
voortbestaan in het vaderlijke dorp. De toove- 
naars kunnen zich met de zielen der afgestorve
nen in verbinding stellen cii hebben dus veel 
invloed op hunne omgeving, natuurlijk steeds 
ten kwade.

Zoover bekend zijn er drie godsdiensten, de 
Majo-, de Iemo- en de Arappagodsdienst. Van 
dc beide laatste is weing bekend. Do aanhangers 
van den Majodienst zijn in dorpen vereenigd. 
Een ieder in deze dorpen moet het Ma j of eest 
hebben medegemaakt en in dezen godsdienst 
zijn opgenomen. Algemeen verspreid is hot ge
loof, dat het zien van een Majo-aanhanger of het 
bespieden der Majofeesten door een niet-inge- 
wijde, door de déma’s zwaar gestraft wordt, 
gewoonlijk met den dood van den overtreder. 
De kinderen moeten zich bij het naderen van do 
puberteit aan dc Majogebruikcn onderwerpen. 
Elk jaar moet het feest gevierd worden, doch 
waar in do kampongs door het klein aantal in
woners hel aantal eandidaten gering en de 
feestviering met de in acht te nemen gebruiken 
to lastig is om haar ieder jaar te houden, wordt 
li<-t Majofeest ieder jaar in andere lcamponggroc- 
pon gehouden. In 1906 werden do feesten gevierd 
in do kampongs tusschen do Moelio en do Boela- 
karivier, in 1907 tusschen do Boolaka- en Bian- 
rivier, in 1908 tusschen do Bian on do Marau on 
in 1909 in de kampongs ten Oosten van do 
Marau. De kampongs in het binnenland volgen 
do gebruiken van dc ten Zuiden daarvan gelegen 
kustkampongs. Aan den Bianmond liggen cenige 
kampongs, dio den Iemogodsdienst aan hangen 
en dus de feesten niet medemaken. De oudste 
mannen, do sambanim, stellen het tijdstip der 
Majo viering vast. De feesten worden in den 
drogen tijd gegeven en duren 5 tot G maanden. 
Andere feesten worden zoo conigszins mogelijk 
in dien tijd niet gegeven. Bij don aanvang van 
hot feest trekken zich do eandidaten, jongens 
en meisjes, terug in do „tieman”, hot Majodag- 
vorblijf. Do tieman wordt gewoonlijk gebouwd 
in do tuinen en is geheel ompaggerd om onbe
scheiden blikken te weren. Daar zij te klein is

voor logies gedurende don nacht, wordt hiervoor 
een deel van do kampong afgescheiden. Na het 
vallen van den nacht begeven de eandidaten zich 
naar hunne slaapplaatsen en keeron vóór hot op
gaan der zon weer naar de tieman terug. Het 
gaat niet aan hier dat cindclooze feest te beschrij
ven (zie Tijdschr.I. T. L. en V. (55) 1913). 
Een dor laatste handelingen is het „aroom”, 
waarbij middels schelpen insnijdingen in do 
bovenarmen der eandidaten worden

rassen

gegeven.
Deze teekens schijnen te wijzen op hunne op
name in de schaar van de Majo-aanhangers. Het 
vieren der Majo, hot inwijden der kinderen in de 
plechtigheden daaraan verbonden, wijst op een 
afsmeeken van vruchtbaarheid, zoowel van land 
en veestapel, als van den mensch, van de déma’s.
Het houden dor Majofeesten heeft steeds goede 
oogsten ten gevolge. Zooals bij alle natuurvol
ken spelen hierbij erotische tooneelen en gedach
ten eene overwegende rol, doch ook de afstam
ming is hierbij in het spel. In grove trekken 
wordt het scheppingsverhaal weergegeven.

Het aantal aanhangers van den Iemogods
dienst is gering. Van de viering is niets bekend. , 
Volgens het zeggen van sommigen moeten op 
deze feesten vele erotische tooneelen voorvallen, 
anderen beweren, dat hierbij menschenvleesch 
gebruikt wordt. Deze feesten worden Anggei ge
naamd, niet te verwarren met de bovengenoemde 
Anggeifeesten.

Van don Arappa-godsdicnst is weinig meer 
bekend, dan dat half Ivondómiraaf hem volgt.

Naast de Majo, een geestenvereering, bestaat 
nog de vereering van den Soesoem of Sosom, een 
reus van vleesch en bloed volgens sommigen, of 
van steen volgens anderen. Hij is zoo groot als 
een klapperboom, zijne voeten zijn een vadem 
lang en de voetafdrukken worden dikwijls den 
ruilcr getoond. Hij woont ten Oosten van Kon- 
dómiraaf, gaat in den Oostmoeson naar het 
Westen, bezoekt alle dorpen tot aan Birook en 
vertoeft in iedere kampong slechts één nacht.
Als dc reis te vermoeiend is, slaat hij wel eens 
een jaar over. Bij zijne bezoeken brengt hij zijn 
gezin, bestaande uit vrouw en een kind van ge
woon menschelijke afmetingen mede, zijn vrouw 
onder den rechter, zijn kind onder den linker
arm dragende. Zijne aanhangers hebben hem 
een 8 tot 10 M. hooge stellage -gebouwd in do 
wildernis. Zijn bezoek kondigt hij aan door een 
langgerekt en diep gehuil van „oemoef”; alsdan 
verzamelen zijne aanhangers zich onder het afdak 
en plaatsen daarin vleeschsoorten en vruchten. 
Onder het nuttigen daarvan wordt hij dan toege- 
zongon. Trommen mogen daarbij niet gebruikt 
worden. Vrouwen noch meisjes mogen hierbij 
tegenwoordig zijn. Zijn leven duurt eeuwig.

Het koppensnellen is, welke maatregelen 
hiertegen ook genomen u’orden, nog niet uit
geroeid. Een snoltocht vergt veel tijd wegens het 
ver reizen door bosschen en moerassen, het mee
voeren van vrouwen en kinderen en proviand, 
hot verkennen van het terrein en de manier van
aanvallen. Zulk een snellocht wordt soms mede
gemaakt door 2 a 3000 persónen. Om geen arg
waan te wekken bij het bestuur, vertrekken zij 
niet to gelijk on verzamelen zich op een bepaald 
punt in het binnenland. De aanval op een kam
pong geschiedt in don regel diep in den nacht of 
tegen den morgen. Men overrompelt de hutten, 
pijlt de vluchtenden cn do gewonden, dio men
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graf opnieuw geopend on het lijk voorgoed bc- 
onder het zand, op den bodem van het

vat, worden door een sambanim (oude man) 
met een sok (bamboe mesje) onthoofd. Het 
hoofd wordt medegevoerd. Kleine kinderen wor
den levend medegenomen. Voelen do snellers 
zich voor zulk een overrompeling niet sterk ge
noeg, dan trachten zij overdag in de tuinen een 
klein aantal on gelukkigen te overweldigen. Do 
hoofdreden voor het snellen schijnt te zijn de 
noodzakelijkheid om aan namen te komen voor 
de kinderen. Men vraagt daarom het slachtoffer 
eerst zijn naam; de juiste naam zal wel zelden 
opgegeven worden, doch dit is bijzaak, do laatste 
hulpkreet of vcrwensching wordt goed onthouden 
en later aan een of meer kinderen als naam gege
ven. Nadat de naam of wat daarvoor doorgaat, 
gezegd is, wordt het nog levende slachtoffer den 
hals af gesneden. Aan den strot gekomen, wordt 
het hoofd rondgedraaid om het van den romp 
te scheiden. Bij het eigenlijke snellen blijven de 
vrouwen en kinderen achter; die mogen deze be- 
bewerking niet zien. De namen der afgelegen 
plaatsen die men bereikt heeft, worden gegeven 
aan honden en varkens.

Het gesnelde hoofd wordt van de weekedeelen 
ontdaan, welke naar het schijnt, opgegeten 
worden en na berooking, in wrijving en versiering 
(het krijgt o. a. een geheel kapsel) op een paal 
gezet als middelpunt van feest en dans. Dit 
prepareeren van den kop heeft eerst na thuis
komst plaats. Vroeger werden de hoofden in de 
mannenhutten bewaard, thans echter niet meer, 
uit vrees voor het bestuur. Uit het bovenstaande 
blijkt waarom het zoo moeielijk is het snellen 
uit te roeien; een kind zonder een op de be
schreven wijze verkregen naam wordt als minder
waardig beschouwd.

De gestolen kinderen woi’den in de gezinnen 
opgenomen en behandeld als de eigen kinderen.

De Marindëneezen zijn ook kannibalen. Het 
eten van menschenvleesch is bij sommige gele
genheden voorgeschreven. Is b. v. een nieuwe 
praaw gereedgekomen, dan moeten achtereen
volgens een casuaris, een varken en een mensch 
geslacht worden. Hij, die den mensch doodt, 
mag daarvan niet mee-eten. Het vlcesch wordt 
in kleine stukken gesneden, vermengd met sagoe 
en daarna o}) de gewone wijze bereid. Vrouwen 
en kinderen mogen ook menschcnvlcesch eten.

Bij rouw worden alle versierselen afgelegd; 
om hals en door de oorlellen worden clan platte 
vlechtjes van biezen, in franje eindigende, ge
dragen. Het haar wordt af geschoren, het hoofd 
met een koek witte klei bedekt en het geheele 
lichaam met klei ingesmeerd. De dood en worden 
begraven. Het graf is ruim één meter diep met 
op 3 a 4 dM. van den bodem een rustbank van 
bamboe, rondhouten of sagoebladscheeden. Het 
lijk wordt in eucalyptusschors gewikkeld en op 
het aangezicht een dik stuk schors gelegd met 
eene opening ter hoogte van den mond. Soms 
.wordt het graf opengelaten tot ontbinding is 
ingetreden. Op de graven der mannen worden 
zijne bogen en pijlen, op die der vrouwen haar 
sagoeklopper en waterdrager gelegd. Den vol
genden dag wordt in tegenwoordigheid van de 
naaste familieleden het graf weder geopend. 
Een der naaste nabestaanden b. v. vader of zoon, 
daalt in het graf af en verzamelt in een klapper
dop het lijkenvocht dat gemengd mot watti 
(zie addiar) gedronken wordt. Later, als 
alleen het geraamte nog over zal zijn, wordt het

graven
graf. Andere stammen verpakken do beenderen 
in boomschors en hangen het pak op in do hut 
dan wel begraven het daarin. Nabij de Prinses 
Marinnno Straat worden de doodon ter aarde be
steld in de kampong zelve in een groolc loods 
of hut op een ompaggerd plein. In liet binnen
land wordt het lijk in het alsdan aan alle zijden 
open huis zelve begraven. Hot graf is omgeven 
door eene omheining van gespleten bamboe en 
wordt dagelijks met frisch groen en bloemen 
getooid. Meer zuidelijk in hot binnenland 
woi'den do lijken buitenshuis in de kampong ter 
aarde besteld. Boven het graf wordt een soort 
kooi gebouwd van bamboclatten, waarboven 
soms een afdakje op stijlen. De zielen der afge
storvenen verhuizen naar het geestenrijk, hetwelk 
naar de heerschende meenmg in het Westen ligt. 
Daar do vreemdelingen van verre en volgens 
hunne verhalen aan do inboorlingen, veelal van 
Soerabaja komen, is menige Marindë-anim van 
meening, dat de zielen naar die plaats verhuizen. 
Tot do vele misbruiken behoort ook het levend
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begraven. Oude lieden, die niet meer voor zich- 
zelven kunnen zorgen en dus een lastpost zijn, 
zware zieken, die niet meer zullen herstellen en 
„dus betooverd” zijn en lijders aan kwalijk 
riekende wonden, worden eenvoudig levend 
begraven.

IV. de Geelvink ba ai met daartoe be- 
h 0 oren de eilanden. Behalve eenige reeds 
sub II genoemde stammen, die op de Westkust 
van deze baai of in de nabijheid daarvan geves
tigd zijn, treffen wij hier nog de volgende1 
stammen aan.

Ie. De Noem foren. Zij zijn de bewoners der 
Schout en-eilanden en hebben zich verspreid 
over enkelo plaatsen aan de Noordkust van den 
z. g. Vogelkop, ten Oosten van Jamoersba, het 
Noordelijke gedeelto van do Dorébaai, over do 
Noordkust van Japen en de eilanden Noemfor, 
Amberpon of Boembërpon en Hoon, en hebben 
zich meer of minder vermengd met andere in de 
baai wonende stammen. Met uitzondering van 
de boschbewoners op Biak, de Ombonda op 
Socpiori, de Kamér op Noemfor en de Monoarfoe 
op Hoon, wonen zij overal in kampongs bijeen. 
Deze Papoea’s hebben oen vrij donkere huids
kleur, regelmatige gelaatstrekken on groeten 
vooruitstekenden mond met dikke lippen en 
vrij goed ontwikkelde ledematen bij middel
matige lichaamslengte. De ragebol is niet zoo 
heel breed; velen dragen kort haar en op latcren 
leeftijd een ringbaard met dunnen knevel. De 
vrouwen kunnen niet op schoonheid bogen, zij 
zijn klein en nietig van gestalte. Ook zij hebben 
hun haarbos. Sommige vrouwen binden dien op 
tot een wrong en hebben oen veelkleurige sarong 
aan. Do dagelijksche• kleeding der mannen be
staat uit een lendengordel van boomschors of de 
buitenbeklceding van liet omhulsel van een 
pisangstam vervaardigd. Voorts wordt een 
bamboekam in het haar gestoken en dit dikwerf 
gedekt door een hoed van pandan bladeren; over 
de borst dragen zij elkaar kruisende banden, 
evenzoo banden om opperarm en polsen; do 
banden om de enkels zijn van schelpen vervaar
digd. Gewoonlijk draagt de Noemfoor om den 
hals aan een touwtje een talisman, een stukje 
hout, besneden met een menscheJijk gelaat, om-

... £i'.
f A
b
A

A

/Losr

r
int/
’.<//■

t

/



PAPOEA’S. 317

woeld met een rood stukje katoen, welke talisman 
hem moet beschermen tegen booze invloeden

kralen

mand gedood heeft, is voor zijne omgeving geen 
held, al wordt er nooit naar gevraagd op welke 
wijze iemand een kop machtig is geworden.

De woningen worden gewoonlijk boven water 
gebouwd. In den regel hebben zij een lang
werpig vierkante gedaante met ruw afgewerkte 
omwanding van planken of sagoe blad nerven; 
zij zijn gedekt met aaneengeregen sagoe-,nipah- 
of pandanbladeren, bevestigd aan gespleten 
bamboclatten, die zoodanig zijn omgebogen, dat 
de bovenzijde van het dak den vorm krijgt van 
de bolle zijde van een schildpadschaal, met de 
punt zeewaarts gericht en naar voren on naar 
achteren
overhellend. De woning wordt beklommen door 
middel van een gekloofdcn boomstam; daarna 
treedt men door een smalle opening in een mid
dengang, waar gewoonlijk een grootc prauw op 
den vloer staat of aan de zoldering is opgehangen. 
Ter weerszijden van deze gang zijn door aaneen- 
gehechtc sagoebladnerven of -bladeren do ver
trekken der afzonderlijke gezinnen afgeschoten, 
die dikwijls weder door een gangetje gescheiden, 
uit een kook- on slaapplaats bestaan en van een 
kleine deur zijn voorzien. Aan de zijde van de 
gang is het kamertje ongeveer 2 M. en aan den 
buitenwand nauwelijks GO c.M. hoog. In den 
buitenwand is een klein luikje aangebracht, 
waardoor licht on lucht binnenkomen. Eenigo 
matten liggen verspreid over den vloer als 
slaapplaats der echtgcnootcn. De slaven mogen 
in do gang slapen. De kleinero woningen bestaan 
slechts uit éón vertrek. Binnen de woningen 
liggen in bonte menigte dooreen, hetzij op bam- 
boehorden, dan wel aan de wanden vastgehaakt 
of aan do zolderplanken hangende: schildpad
schalen, honden- en varkenskoppen, geraamten 
van visschcn, vischtuig, pijlen, bogen, elgors, lan
sen, taschjes en korfjes, sagoekloppers, spatels, 
tabakskokers, dissels, hoopen brandhout, doozen 
met snuisterijen, manden met sagoe, gedroogde 
boontjes of gierst, schildpadeieren, gerookte visch, 
potten en pannen, hoofdblokken en matten, alles 
zwart van den rook of vuil geworden door lang
durig gebruik. Ook houten en koperen trommen, 
bij feestelijke gelogenheden in gebruik, zijn steeds 
voorradig. In do middengang hangen de gesnelde 
kopjjen. Van iederen kop kan de herkomst nauw
keurig opgegevon worden.

In de meeste kampongs vindt men do roem- 
sëram of huisjes, waar de huwbare jongelingen 
zich afzonderen tot zij in den echt treden en 
steeds den nacht doorbrengen. Deze huisjes zijn 
goed afgewerkt; zij zijn veel kleiner dan de ande
re woningen, en liebbon schuin toeloopende, toren- 
vormigc, uitgeholdc of schildpadschaalvormige 
daken en in de omwanding tweo openingen aan 
twee tegenovergestelde zijden, waardoor de klcino 
ruimte kan worden binnengetreden, die zoo laag 
is. dat een kind er nauwelijks rochtop kan staan 
en niets bevat dan eenigo hoofdblokken, doozen 
met goederen en matten. De balken, die op in 
het water staande palen ruston, zijn gewoonlijk 
met allerlei figuren beschilderd on de niet tot 
beneden doorloopendo stijlen zijn aan het einde 
uil gesneden in een vorm, welke in ruwe trokken 
toespelingen op do geslachtelijko gemeenschap 
voorstelt. Aan vrouwen is het dan ook ten 
strengste verboden zich in don omtrek dor roem- 
seram to Yortoonen. Het meest staan zij dwars op 
de in zee gebouwde woningen on zijn daarmedo

geesten, tegen ziekten c. d. Een snoer 
’ hals is een gewild sieraad. De vrouwen,

van
om oen
gehuwde en ongehuwde, winden ,zoo zij niet in 
het bezit zijii van een sarong, zich een touw van 
rotan om hot lijf, waaraan van voren een Iapjo 
blauw katoen of een reepje boombast is beves
tigd. Zij versieren de ooren mot hangers van glas 
of schelp, terwijl zij aan de vingers ringen van 
schildpad of haaien wervels dragen. Kralen van 
Europeesch maaksel zijn overal zeer in trek.

Slaven dragen gewoonlijk liet haar iets korter 
dan de vrije lieden; zij hebben weinig of geen 
versierselen, maar zijn anders niet van hunne 
meesters te herkennen. Er zijn personen, die 
twintig en meer slaven bezitten en ofschoon 
deze hot over hot algemeen niet kwaad liebbon, 
wordt toch over de vrouwen naar goeddunken 
beschikt. Zij moeten de minst in tel zijnde werk
zaamheden verrichten en staan steeds aan het

het uitgebouwdo rasterwerkover

gevaar bloot vervoerd of verkocht te worden.
Het vijlen der tanden is geen gewoonte, hoog

stens wordt de onderrand gelijk geslopen. Velen 
hebben liet neuslussclienschot doorboord. Ta
toeage wordt veel aangetroffen; hot geschiedt 
steeds door vrouwen met de doornen van een 
citrussoort; de open plekken worden met houts
kool ingewreven. Op enkele plaatsen is het een 
teeken van rouw. De mannen hebben dikwijls 

1 - kleine uitpuilingen der huid op maag, borst of
(J2>/&< schouder, veroorzaakt door het opleggen van

. brandend zwam; na elke nieuwe kampong, die 
wordt bezocht, wordt er een dergelijk litteeken 
bijgevoegd, zoodal iemand, die veel van deze 
teekens heeft, dadelijk als een bereisd persoon 
in ’t oog valt. Als bijzondere karaktertrek valt 
spoedig op hun vrolijkheid, tot luidruchtigheid 
toe, zich openbarende in druk en hard praten en 
groole bewegelijkheid der handen, om hunne woor
den kracht bij te zetten. Meermalen vindt die 
kunstmatige opwinding echter haar oorzaak in 
liet misbruik van sagoeweer, als elders ook hier 
aanleiding gevende tot grootspraak en verheer
lijking van eigen moed en heldendaden. Een 
grootc mate van vadzigheid kenmerkt al hun 
doen en laten en ook dit is begrijpelijk, daar 
zij zichzolven geen lioogc eischcn stellen en gaarne 
veel ontvangen voor weinig arbeid. Lang achter
een schijnen zij zich niet te kunnen of te willen 
i nspaimon, tenzij door «enigen prikkel gedrongen, 
als b. v. in het woud, waar overal vijanden ver
scholen kunnen zijn, een zekere afstand binnen 
een bepaalden tijd moot worden afgelegd. Ove
rigens zijn zij vlug genoeg on bewogen zich ver
wonderlijk snel langst hellingen en over boom
stammen, terwijl het bestijgen der woningen 
met groote behendigheid geschiedt. Door do 
vele voeten tusschen de stammen onderling 
hcerscht er bij de Noemforen slechts een betrek- 
kelijko rust, daar zij voortdurend op hun hoede 
moeten zijn om zich, alleen zijnde ,niet te ver 
van hun woonplaats le verwijderen. Niet dat zij 
licht tot een openlijken strijd overgaan, daartoe 
zijn zij te lafhartig van aard; maar met velen 
een enkele to overvallen, diens hoofd af te slaan 
en in triomf huiswaarts te brengen, of wecrloozo 
vrouwen en kinderen te rooven, daaraan kunnen 
zij geen weerstand bieden, al houdt soms vrees 
voor wraak van de zijde der tegenpartij hen van 
dorgelijke handelingen terug. Hij, die nog nie-
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de roem-sëram, zijnde een feestelijkheid, die wel 
tien dagen duurt en bij liet uittreden, wegens 
het sluiten van een huwelijk, wordt herhaald. 
Dagen achtereen prijkt hij dan in feestdos, met 
het haar tot een wrong op het achterhoofd saam- 
geknoopt; daarin worden versierselen van pandan
en sëróbladercn gestoken, het gelaat getatoeëerd 
om den hals een snoer van kralen met witte 
schelpen, bosjes sërébladercn tusschcn de ge
vlochten armbanden, aan den pols breede schel
pen ringen en zilveren platen, een breedon buik
band van kralen over den lenden gordel en 
schelpen aan do onderste ledematen, alles nog 
opgeluisterd door bloemen en gevlekte bladeren. 
Hij neemt zijn mat on hoofdblok mede en moet 
nu voortaan in de roem-sëram den nacht door
brengen, ofschoon hij zich overigens vrijelijk mag 
bewegen. Ook worden hem hier door de familie 
de spijzen gebracht en in de ouderlijke woning 
wordt hem eerst weder een vertrek aangewezen, 
als hij in het huwelijk treedt. Dit laatste staat in 
verband met den bruidschat, dien hij zal moeten 
betalen, nu eens bestaande uit een zeker aantal 
kapmessen of houwers, oude borden en zilveren 
armbanden, dan weder uit een groote prauw of * 
een ander voorwerp van waarde, 20 tot 30 stuk
ken lijnwaad, die evenwel niet opeens behoeven 
te worden af betaald, daar het huwelijk al spoedig 
na de overeenkomst kan volgen en het sluiten 
met geen plechtigheden gepaard gaat. Het is 
een ieder vergund zooveel vrouwen te nemen als 
hij betalen kan.

Van gewone lieden wordt het lijk óf achter 
de kampongs begraven, omwonden met matten, 
terwijl het graf met een hoop steenen gedekt 
wordt, óf het wordt op een bamboe horde in het 
bosch gelegd, het lichaam gestrekt met tegen het 
onderlijf hoog opgetrokken knieën. Als de been
deren zijn vergaan, worden deze op een eenzame 
plaats of in een rotsholte wegge worpen, zonder 
dat er verder naar wordt omgezien. Meer werk 
wordt gemaakt van de begrafenis van hen, die 
zich een zekeren naam verwierven. Van deze 
wordt het lijk bijgezet in een tusschcn hot kreu
pelhout, op palen rustende prauw, na alvorens 
met lijnwaad en matten te zijn omwikkeld, het 
hoofd rustende op een oud bord en aan het hoofd - 
en voeteinde van roode vlaggetjes voorzien. 
Ook wordt het wel in een lange doodkist geslolcn, 
die eenigszins den vorm eener prauw heeft en op 
een stevigen paal in den grond onder een dak 
van bladeren rust. Is het lijk vergaan ,dan wordt 
de kist verwisseld voor een kleinere, waarin do 
schedel in een uitgcholden korwaar bewaard 
wordt. Opdat het den geesten der afgestorvenen 
wel ga, wordt, ten minste als hot gevreesde of 
geliefde personen betreft, op de graven voedsel 
geplaatst en zot men er, als blijk van liefde, 
voorwerpen op van groote waarde, die men nooit 
meer zal weghalcn. Nachten lang heeft men be
steed om de korwaars (zie hieronder) te snijden; 
om voor de dooden te dansen en to zingen, waar
door men den geest dor afgestorvenen dwong in 
die korwaars te komen. Die doodenfeesten zijn 
voor den Noemfoor vreugdefeesten, maar heeft 
de ziel het lichaam van den doode pas verlaten, 
dan springt men als razenden rond met het hak
mes zwaaiend. De trap van het huis wordt stuk
geslagen, zoodat de geest niet meer terug kan ko
men, vruehtboomon en aanplantingen worden 
uit droefheid en wanhoop vernield. Men tracht

door lange vonders verbonden; in iedere kampong 
treft men één, hoogstens twee roem-sëram aan.

De wapenen der Noemforen bestaan uit pijlen, 
bogen, lansen en houwers; goede pijlers zijn zij 
niet en bij ccne ontmoeting in het open veld 
blyvon de strijders op zulk een afstand van 
elkander, dat van treffers geen sprake is; de 
lans is dan ook beter geschikt om iemand uit 
een schuilplaats te overvallen; zoodra de getrof
fene neder valt, maakt een slag met den houwer 
een einde aan zijn leven.

Het eenige muziekinstrument is d.o trom; 
hiervan bestaan twee soorten, een groote en een 
kleine; de laatste wordt bij het dansen onder den 
arm gehouden; gewoonlijk wordt er met de vlak
ke hand op geslagen. Bij feesten dient de trom 
tot begeleiding van den zang; hierbij zijn bet de 
heldendaden der voorvaderen, die onder het 
afroepen hunner namen worden herdacht.

Het voedsel der bevolking is sagoc. De uitge
strekt o moerassen achter de kust zijn dicht be
groeid met sagoepalmen. Dc klapper tiert welig 
aan het strand. Gebrek aan voedsel kent do 
Noemfoor niet; wat niet in eigen land groeit, 
wordt elders gehaald en met sagoe betaald. De 
zee is rijk bevolkt met visch en schildpad. Het 
bosch heeft vogels en wilde varkens in overvloed.

Sterk ontwikkeld is bij de Noemforen de liefde 
tot hun kroost en de vermeerdering van het gezin 
wordt in den regel met vreugde tegemoet gezien. 
Is dc vrouw onvruchtbaar, dan wordt een tweede 
genomen. De eerste wordt echter niet spoedig 
verstooten om geen moeite met de familie te 
krijgen. Bestaat er groote gelijkheid in gelaats
trekken tusschcn vader en zoon of tusschen 
moeder en dochter, dan zullen vader of moeder 
spoedig sterven. Groote gezinnen zijn er niet 
veel. Zijn de vrouwen het baren moede, dan 
drijven zij de vrucht af, wat ook geschiedt bij 
zwangerschap buiten huwelijk. Dit is waarschijn
lijk een der oorzaken van de • betrekkelijke 
schaarschte der bevolking. Het afdrijven ge
schiedt door knijpen en trappen op den buik en 
ook door het gebruik van een zekere plantensoort 
„papier” genaamd. Gedurende de zwangerschap 
zijn sommige voedingsmiddelen verboden. Vóór 
de bevalling betrekt de vrouw een hutje. Bij het 
baren heeft zij geenerlci hulp; geen man, zelfs 
geen vrouw mag bij haar zijn; zij moet zich zelve 
helpen en tien of meer dagen na de bevalling 
in afzondering blijven. Het verlaten van het 
hutje wordt haar zooveel mogolijk bemoeilijkt. 
Niemand mag het huisje voorbijgaan. Het kind 
wordt niet van de nageboorte los gemaakt, 
maar deze tegelijk uitgehaald, om het terug
blijven in den uterus te voorkomen. De nage
boorte wordt in een zak gedaan, met aarde bij
gevuld en begraven. Gezorgd moet worden, dat 
er geen groote schelp op komt te liggen want 
dan krijgt de vrouw geen kind meer. In den regel 
wordt het kind tot den leeftijd van twee, soms 
drie jaar gezoogd. Op tweelingen is men niet 
gesteld; niet zelden wordt een er van vermoord. 
Het kind krijgt pas een naam als het zoo wat be
gint te loopen; een feest wordt hierbij niet gege
ven. Daarentegen wordt het afscheren van liet 
hoofdhaar, het doorboren van het neustusschen- 
schot of oorlellen en het voor hot eerst over zee 
gaan steeds feestelijk gevierd, vooral wanneer 
het een eerstgeborene geldt. De jongeling wordt 
eerst beschouwd man te zijn bij de intrede in
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S door schreeuwen den geest van zich te houden 
en door vernieling de omgeving voor hem onken
baar te maken. De nalatenschap wordt verdeeld 
door den oudste der familie. De vrouw en kin
deren krijgen het meest, maar ook de ouders en 
andere verwanten ontvangen een zeker aandeel, 

gelang het plaatselijk gebruik dit medo- 
brengt. Slaven komen aan de vrouw en kinderen.
Ook van een overleden vrouw ontvangen de 
familieleden iets en dezen wordt ook de bruid
schat teruggegeven, ten minste als er geen kin
deren zijn. Dc polsband van rotan is een toeken 
van rouw; ook wordt het haar afgeschoren en 
door de weduwe een lap boomschors bij wijze 
van monnikskap over het hoofd geslagen.

Om regen en wind, hulp bij do vischvangst, 
genezing van zieken, afwering van onheilen en 
dergelijke te kunnen vragen, dienen de korwaars, 
die met wat haar van het lijk tusschcn de boenen 
gestoken, in de woning worden bewaard dan wel 
in de prauw mede gevoerd. Als b. v. iemand ziek 
is en men wil het middel tot genezing weten, dan 
wordt in bijzijn der gcheelc familie een der leden 
door berooking met wierook of andere bedwel
mende middelen in een toestand van verdooving 
gebracht. Van de ziel, wier mcening men ver
langt te kennen, wordt het beeldje op den schoot 
of den schouder van den verdoofde geplaatst, 
met het doel de ziel daaruit in het lichaam van 
den verdoofde te doen overgaan. Op het oogen- 
blik dat dit gebeurt, vangt deze aan te beven en 
aangemoedigd door dc omstanders, spreekt do 
ziel door middel van den mond van den verdoof
de, noemt de middelen tot genezing en, na bijge
komen te zijn, weet deze niet wat hij gezegd 
heeft. Men ziet dus, dat dc vrees voor onheilaan
brengende invloeden groot is. Wel gelooven zij 
aan een opperheer, die macht heeft over alles 
wat leeft, maar hij houdt zich stil en wordt dus 
niet vereerd. Het zijn de kwade geesten (ma- 
noeèn of manwèn) die het hart uit het lichaam 
halen en dit verslinden en die waarneembare 
rampen in velerlei vorm teweeg brengen, zoodat 
men verplicht is hiertegen te waken. Alle hoop 
op redding is dus gevestigd op de hulp van do 
zielen der afgestorvenen door middel van de 
amuletten, waarin die zielen gehuisvest zijn; 
deze worden op reis in de prauwen medegenomen 
of om den hals gedragen en men ontdoet zich 
er eerst van als het gebleken is, dat het voorbe
hoedmiddel zijn kracht heeft verloren. Bij dief
stallen worden ordalicn toegepast, zijnde liet 
duiken onder water, waarbij de eerslbovcnko- 
mendo de schuldige is, of hot dompelen der
vingertoppen in een bak met kokend water, dat vrucht. De laatste, naar een vrouw geworpen en
den schuldige den vingers zal verschroeien. deze rakende, maakte haar zwanger. De proef
Aan deze proeven wordt onvoorwaardelijk geloof werd door Mandarnialci genomen en had heb
gehecht. voorspelde gevolg. Later wees hot kind den vader

Gelijk vele volkstammen in bijzondere om- aan; dc kampong werd wegens do schande ver
standigheden een bijzondere taal bezigen en in woest en verlaten, terwijl Mandarniaki met
andere gevallen sommige woorden niet uitspre- vrouw en kind achtergelaten werden. Dank zij
ken, maar omschrijven, zoo ook gebruikt de den tooverstaf, kon dezo in alle behoeften voor-
Noernfoor eonc vermomde taal „sasor” (op Roon zien. Do familie vertrok later naar Waigéoe en
„wiriio”) genaamd, om personen van aangetrouw- er werd niets meer van hen vernomen. De profe
tie families aanlewijzcn, wier namen verboden tic bestaat echter dat M. zeker zal terugkeeren en
zijn voor den spreker. De mannen mogen echter dat alsdan het gouden tijdperk der Papoea’s
wel de namen van hunne zwagers noemen, doch zal aanbreken. Het gevolg hiervan is dat reeds
de vrouwen mogen dit niet doen, evenmin van menigeen zich voor Mandarniaki heeft uitge-
schoonzusters; daar de kinderen, die tot dezelfde geven, zoo o. a. het latere hoofd van Mokmer
generatie behooron, wel genoemd mogen worden, (Zuidkust van Biak), die in 1883 van de omstan

digheid, dat zich een komeet bovon het eiland

kind toe: „vader”, „moeder”,enz. om de bedoelde 
persoon te kunnen aanduiden. Spreekt men een 
verboden naam uit, dan moet de schuldige zich 
onmiddcllijk op den vloer werpen, uitroepende: 
„ik heb verkeerd genoemd, ik werp het door do 
roten van den vloer opdat ik goed etc” („goed 
eten” wil zeggen „zijne manieren kennen”). 
Noemt de vrouw den naam harer schoonmoeder 
of schoonvader, dan is dit een groote beleediging, 
die ze moet goedmaken door een geschenk to 
geven. Ook is een Noemfoor niet gemakkelijk 
te bewegen zijn eigen naam to noemen; hij ver
zoekt liever een ander dit voor hem te doen. 
0}) zee worden eveneens de vermomde woorden 
gebruikt; doch hier mogen alleen niet genoemd 
worden de eilanden of landstreken, die nog voor 
den boeg liggen. Doet hij dit toch, dan volgt 
vrij zeker storm, regen of nevel, die hemden koers 
doet verliezen. Ook mag men niet met den vinger 
naar een bepaald punt wijzen, want dat geeft 
storm uit dien hoek; men wijst met den elleboog, 
of spitst de lippen naar hetgeen men wijzen wil. 
Eindelijk is het nog verboden in het water to 
spuwen bij ’t kauwen van pinangnoten; dit 
moet geschieden in een daartoe medegenomen 
bamboe.

Behalve do sasor is er nog een andere vermom
de spreekvorm, dc „sarbeer” of „sarbéjër”, dit 
is een soort dieven- of moordenaarstaai. Is men 
b. v. op een raak uit en wil men een vriend, die 
tevens slachtoffer zal worden, waarschuwen, 
dan zegt men :„vriend, ik geloof dab het van 
nacht zal onwccrcn en regenen”. Een blanke 
wordt aangeduid met: „faas karong” (een zak 
rijst). Zwetst men er over den blanke te dooden, 
dan is de uitdrukking: „ja kakar kardnja” (ik 
snijd een zak open). Ook in den handel moet de 
Noemfoor soms deze taal gebruiken, b. v. als 
hij kruit, geweren of jenever wil hebben, artike
len welker invoer en verkoop door de regeering 
zijn verboden. Onder „sarbeer” wordt echter ook 
wel verstaan het opgevon van raadsels, iets wat 
zeer in den smaak der Noemforen valt. Van tijd
rekening hebben zij geen begrip. Als Venus na 
zonsondergang opkomt en tot zonsopgang aan 
den hemel zichtbaar blijft, dan rekenen zij dit als 
Oostmoesson, en bij hetzelfde van de Pleiadcn 
als Westmoesson.

Algemeen verbreid, niet alleen bij do Noemfo
ren, doch bij de gehcole kustbevolking der Geel- 
vinkbaai en zelfs in dc Radja Ampat-, is de legen
de van Miok Woendi. Lang geleden leefde op 
Biak een zekere Mandarniaki, die in het bezit 
kwam van een houten tooverstaf en censoortvan
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een bolvormigc verlenging van liet achterhoofd, 
aangevende do wijze waarop het haar somwijlen 
in een wrong wordt samengebonden.

Bij het huwelijk wordt steeds een bruidschat 
betaald, voornamelijk bestaande uit lijnwaden 
en zilveren armbanden. Zij, die het betalen kun
nen, nemen meerdere vrouwen, in vele gcvallon 
een nieuwe aanleiding tot twist en doodslag. De 
lijken worden begraven dan wel op een bamboe 
horde in hot bosch gelegd en bedekt met een mat. 
Zijn deze geheel tot ontbinding overgegaan, dan 
worden schedel en beenderen in do een of andere 
grot weggeworpen en er wordt niet meer naar 
omgezien. Als teeken van rouw wordt een rotan 
polsband gedragen en door weduwen een lap 
boomschors, bij wijze van monnikskap over hot 
hoofd geslagen.

3c. De Pa-poea's van Jatter wonen ten Oosten 
van die van Wandammen. terwijl zij ook een 
nederzetting hebben te Wanggar, het meest 
Zuidelijke punt der baai. De mannen zijn zelden 
getatoeëerd, maar hebben wel het ncustusschen- 
schot doorboord. Tusschcn de arm- en polsban
den worden een menigte stukjes boomschors, 
Codiacumbladeren of fijn uitgerafelde sagoe- 
bladeren gestoken. Verder dragen zij oorhangers 
van glas of van wortels van slingerplanten. In 
feestkleed ij wordt een en ander aangevuld met 
een hoofd versiersel van op boomschors beves
tigde schelpjes, een lendcngordel van casuaris- 
vedei'en en banden van schelpen aan enkel en 
kuit. De vrouwen winden het haar tot twee 
wrongen samen, één boven en één achter op liet 
hoofd, welke worden opgehouden door bamboe
kokertjes; zij hebben in het oor lange schildpadden 
hangers, terwijl het schaamlapje wordt gehecht 
aan veelmalen om het middel gewikkelde tou
wen. Bij feesten komen hierbij nog tal van ver
sierselen van op rotan, in zeer kunstige figuren 
geregen kralen, in den vorm van arm-, pols-, 
rug- en been versieringen, buikbanden en sehaam- 
bedekking, zooals die nergens anders worden 
aangetroffen.

De woningen en jongeling-.huizen komen nage
noeg geheel overeen met die der Noemforen; 
eigenaardig is evenwel, dat de meeste deuren der 
voor elk gezin afgeschoten vertrekjes van hout 
zijn, dikwerf met krul vormige figuren versierd.

Hun wapens zijn gelijk aan die van de Papoea’s 
van Wandammen en als muziekinstrumenten 
dienen alleen trommen en blaasschelpen. Even
als elders wordt ook hier grooto waarde aan 
talismans gehecht. De bekende houten beeldjes 
worden alleen vervaardigd door do bewoners 
van Sieboo; de lieden der andere kampongs 
roepen zoonoodig do zielen der afgestorvenen 
aan in do uitgehouwen stijlen der jongolings- 
huizen. Een bijzonderheid is, dat voor bruid
schat de huwelijkscandidaat iemand moet 
gaan rooven om als slaaf te kunnen aanbieden; 
later wordt deze slaaf weder vrijgelaten nadat 
betaling door middel van een zeker aantal 
houwers, oude borden en stukken zwart lijn
waad is gevolgd.

Deze Papoea’s staan voortdurend in verbin
ding mot handelaren en vogeljagers, zoodat zij 
reeds liever geld dan. ruilartikelen ontvangen.

4e. De Papoea’s van Oernar. Een volksstam, 
die woont in het binnenland ten Zuiden van Jauer 
Zij zijn opvallend donkerder van huidskleur dan 
die van Jauer, hebben ook het neust usschenschot

Miok Woendi vertoonde, gebruik maakte om te 
verklaren dat M. in zijn persoon was terugge
keerd. Zelfs van Waropèn, Andai en Amber- 
bakèn werden vertegenwoordigers gezonden om 
hem te huldigen. Later gaven weer anderen voor 
door Mandarniaki gezonden te zijn om diens 
komst voor te bereiden. Een on ander is nog al 
eens oorzaak van onrust.

2e. De Papoea’s van Wandammen. Deze wonen 
aan de gelijknamige baai in het Zuidwesten der 
Geclvinkbaai. Een noemenswaard verschil met 
het type der Noemforen is niet merkbaar. Over 
het algemeen zijn zij krachtig, goed gevormd, on 
van middelmatige grootte, min of meer sterk 
behaard, met uitstekende posteriores, de huid 
zelden door cascado gehavend en bijna allen 
getatoeëerd, velen zelfs in hot gelaat met krui
vormige figuren over neus en voorhoofd, waar
van de einden tot de slapen reiken. Eenzelfde 
overeeukomst bestaat in de versierselen. Ook do 
vrouwen zijn veelal getatoeëerd; zij omhangen 
zich met tal van lange snoeren van witte kralen. 
Zij dragen een soort sarong van boomschors dan 
wel roode of w.tte buiktouwen, waaraan van 
voren een lapje blauw katoen tot sehaambedek- 
king. Verder versieren zij zich gaarne met 
ringen en oorhangers, het liefst met die, welke 
van vreemde handelaren zijn ingeruild.

In zeer ruime mate geven beide seksen zich 
over aan het gebruik van sagoeweer, zoo van 
kokos- als van nipalipalmen. Zij kunnen heel 
wat verdragen voordat zij dronken zijn en de 
meeste wandaden worden verricht in een toe
stand van kunstmatige opwinding, die zich ken
merkt door zekeren overmoed, welke op andere 
stammen allicht een gevoel van vrees teweeg
brengt.

De woningen dezer Papoea’s zijn nagenoeg 
geheel gelijk aan die der Noemforen, met dit 
onderscheid, dat stijlen van bamboe die van hout 
vervangen en dat men aan de zeezijde dwars
balken vindt, rustende op 3 of 4 in zee staande 
palen, welke dienen om er de prauwen overheen 
te halen, als die bij hoogwater opgeheschen en 
in den middengang geplaatst worden. Verbin
ding met den vasten wal komt zelden voor; bij 
eb staan de huizen op het droge, maar bij 
vloed zijn zij geheel door water omgeven. De 
jongelingshuizen (anjo-saran) zien er in regel 
even vervallen uit als de hoofd woning en hebben 
vaak, in plaats van het schild vormige dak, een 
in het midden recht oploopende bedekking, 
terwijl de midden- en hoekstijlen ten getale van 
acht, beneden den vloerbalk uitsteken; de af
hangende einden zijn uitgekapt en beschilderd 
in den vorm van mannelijke en vrouwelijke 
genitaliën.

Hun wapens zijn pijlen mot boog, lansen en 
houwers. De schedels van verslagen vijanden 
worden in triomf huiswaarts gebracht. Zij worden 
met kalk en klei bestreken en op den grond ge- 
\egd. Door de in feestdos gehulde mannen en 
vrouwen wordt er om gedanst onder begeleiding 
van het slaan op trommen en gejxiard met een 
oorderdoovend gejuich, dat dagen en nachten 
achtereen duurt en waarbij in tallooze wijzigin
gen de heldendaden der strijders worden bezon
gen en hulde gebracht wordt aan de zielen der 
afgestorvenen, die bij de uitvoering hulp ver
leenden. Ook zij belichamen deze, waar noodlg, 
in houten beeldjes, kor waars, herkenbaar aan
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doorboord, maar tatooëeren zich niet. Do len
den gord els vervaardigen zij van boomschors. 
Zij houden zich hoofdzakclijk bezig mot de in
zameling van masooi en de teelt van tabak, 
ook wordt veel jacht gemaakt op paradijsvogels 
met veeltandigc pijlen. In hot bosch wordt do 
sri-olio verzameld, door hen „irè” genaamd, welke 
uitsluitend gebezigd wordt bij het opmaken 
het haar. Do producten worden door hen afge
voerd naar Kapau aan de kust, waar zij geruild 
worden tegen levensmiddelen enz.

5e. De Papoea's van Irsaam wonen te Ha- 
rnoekoc en te Kapoerara in het Zuidelijkste 
gedeelte van de baai. Evenals de Papoea’s 
van Jauer staan zij in voortdurende verbinding 
met handelaren en vogeljagers en kennen daar
door reeds het gebruik van geld, dat zij verkie- 
kiezen boven ruilartikelon. Tc Kapoerara, drie 
dagmarschen van de kust, is de bevolking reeds 
in het bezit van katoenen ldecding, wel een 
teckon van welvaart.

Ge. De Papoea's van Waropen bewonen de 
Oostkust der Geelvinkbaai. De mannen zijn 
in het algemeen krachtig gebouwd en hebben 
regelmatige gelaatstrekken,sommigen met teekens 
van brandwonden en tatoeëering; allen hebben 
een doorboord neustusschenschot. Zij dragen 
het haar zóó kort, dat er nog juist een vork
vormige kam ingestoken kan worden. Baard en 
knevel worden niet gedragen; met een twee- 
schalige schelp worden do baardharen uitge
trokken. De kleeding bestaat uit een schaam- 
bedekking van pandan, die aan een smallen gor
del van touw van voren wordt bevestigd, tus- 
schen de beenen wordt doorgohaald en boven 
het zitvlak weer aan den gordel wordt vastgc- 
maalct. Om den hals worden kettingen van schel
pen en ingevoerde kralen gedragen. Om armen, 
pols en enkels worden banden van gevlochten 
rotan vezels bevestigd. Bij de danspartijen wor
den meerdere versierselen aangelegd, als kruise
lings over de borst en rug gedragen, met kralen 
versierde banden enz. De vrouwen hebben alles
behalve fraaie vormen, zijn klein van gestalte en 
krijgen al spoedig een verlept aanzien; opval
lend zijn de kleine borsten en van velen zijn deze 
en ook de geheelc rug getatoeëerd. Zij hebben 
kort haar en als schaambedckking een schort 
van boombast of een lapje blauw katoen. Beido 
seksen dragen snoeren van kralen in de ooren en 
versieren zich de vingers met tal van schild pad
den ringen. De meesto vrouwen hebben op rug 
en schouders ingebrando liltcckons. Als rouwpak 
trekken de vrouwen een baadje van boomschors 
aan, zonder mouwen, dat oven over do billen 
reikt en met schelpen en figuren is versierd; do 
mannen dragen voor dit doel breede pols- on 
enkelbanden van rotan; een en ander wordt 
eerst afgelegd en weggeworpen als do gebruike
lijke betaling heeft plaats gehad, ook hier als 
zoenoffer door den drager aan dc andere bloed
verwanten verplicht geacht.

Hun huizen hebben hot schildpadschaalvor
mige dak; zij worden door middel van een inge- 
kerfden boomstam beklommen en zijn langs do 
wanden verdeeld in kamertjes, mot kleine Ingan
gen in de middengalerij. Jongelingshuizon 
den hier weinig aangetroffen. Daarentegen staat 
naast hot hoofd gebouw en daarmede verbonden, 
hetzij in dezelfde richting of er dwars tegen 
gebouwd, een soort afdak of huisje, waarin do

weduwe tijdelijk vorbiijf houdt totdat alle bij
zondere gebruiken bij den dood van haren man 
zijn afgcloopcn, daar het haar eerst dan geoor
loofd is naar de vroegere woning terug te keeron. 
Soms ziet men in dc kampongs breedo vierkante 
stellages, waarop een menigte codiacumbladeren 
zijn uitgespreid en waar na een gelukkig be
ëindigden snel- of rooftocht do alsdan met bloe
men en lapjes gekleurd katoen versierde 
worden opgestcld.

De Papoea’s van Waropen staan ver bene
den hunne buren van de Zuidwestkust der baai; 
ran eenigo beschaving is hier dan ook geen sprake. 
Zij zijn beter te vergelijken met de kustbevolking 
ten Oosten van de Mambëramo; moord- en 
rooftochten en slavernij komen nog algemeen 
voor. Dc hoogste gezaghebbenden zijn hier —be
halve wanneer er een „manseren” is, waarover 
later — de familiehoofden; overigens leeft men in 
volslagen anarchie. Wreedheid en bloeddorst 
zijn sterk ontwikkelde eigenschappen, men is 
niet veilig voor elkander, zelfs niet in een zelfde 
kampong, alleen wèl onder bloedverwanten en 
aangehuwde familie. Door de voortdurende 
onveiligheid waaronder deze Papoea’s leven, 
schijnen zij ieder geluid, ook als zij slapen, op te 
merken. Dronkenschap komt algemeen voor; 
waar veel sagoeweer is te krijgen, is vrijwel de 
geheele bevolking iederen avond onder den in
vloed daarvan. Zij zijn liefhebbers van raak- 
tochten. De slachtoffers eener raak worden, voor 
zoover niet gedood, tot slaaf gemaakt, dan wei, 
als zij hiervoor niet deugen, dood gemarteld. 
Slaven worden, als zij niet moeten werken en 
men voor ontvluchting vreest, met handen en 
voeten in een blok vastgezet.

Aan het hoofd der kampong staat iemand, die 
den titel voert van „Korano”, „Majoor” of iets 
dergelijks. Hij heeft echter alleen wat te vertel
len over zijn eigen familie, de anderen trekken 
zich niets van zijno bevelen aan, als zij er geen 
voordeel in zien. Enkele kampongs hebben een 
hoofd, dat op dit kustgedeelte „Manseren” ge
noemd wordt. Hij is een halfgod, die met too- 
verij zieken behandelt. De gemaakte gevangenen 
worden in zijn woning ondergebracht. Hij be
hoeft niet te werken, zijne onderhebbenden 
doen dit voor hem, die hem ook beschermen 
tegen gevaren on hem tijdig wegvoeren als een 
ambtenaar als naderend onheil komt opdagen. 
Zijne macht is vrijwel absoluut. Verdere autori
teiten in de kampong zijn dc „kapala mambri”, 
zijnde de personen, dio veel gevangenen of doo- 
den gemaakt hobben en dus tot de helden be- 
hooren; zij genieten hooge achting. Men kan hun
ne woningen evenals dio der manseren herken
nen aan de tropeeën van schedels benevens aan 
de blokken om slaven in te sluiten, die er in 
gevonden worden. Verder zijn er nog wichelaars, 
die moeten nagaan of een raak al dan niet zal 
slagon. De manseren behoeft geen deel te nemen 
aan een raak.

De raakprauwon zijn gemakkelijk te onder
scheiden van do andere vaartuigen. Men treft 
deze prauwen overal aan, ook in de kampongs, 
waar de bevolking niet meer op raak uitgaat, 
omdat dio vaartuigen zoo zeowaardig zijn. Te Kai, 
Waren en andere in do buurt gelegen kampongs 
dienen zij nog uitsluitend als oorlogsvaartuig. 
Iedere nieuw gomaakto prauw moot worden inge
wijd door er mee op uit te gaan en iemand te vor-
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leden gemaakt on waar zij dit in navolging der 
Nocmforon doen, werpen zij die na een paar 
maanden op de een of andere plaats in liet bosch 
weg. Zijn hot evenwel erfstukken, vervaardigd bij 
den dood van voorvaderen, die een zekeren naam 
hadden, dan worden ze zorgvuldig bewaard daar 
zij dan beschouwd worden als beschermheiligen 
van het gezin, dat met ongeluk getroffen zou 
worden wanneer die korwaars verwijderd zouden 
worden. Deze beeldjes worden bij ziekte en bij 
hot ten strijde trekken geraadpleegd; de wiche
laar trekt er dan met sirihspeeksel ccnigckringen 
omheen en voorspelt hieruit den afloop. De 
dooden worden één dag in huis gehouden en daar
na begraven. Om liet graf wordt een omheining 
van stokken en lappen gemaakt; op het graf 
wordt een klapper geplant, de boog en pijlen en 
de met eten gevulde tasch van den overledene 
er op gelegd. Daarna is er een begrafenismaal.

Men gelooft aan geesten. De machtigste is 
Ipapi. Overdag heeft hij do gedaante van een 
krokodil, ’s nachts zwerft hij in menschelijko 
gedaante rond. Hij veroorzaakt de verschillende 
rampen. Aan goede geesten wordt niet geloofd. 
Om de geesten te verzoenen worden offer
maaltijden gehouden, waarbij veel wordt ge
danst.

7e. De Jabisiam. Deze stam woont verspreid 
op de Noordelijke uitloopers van het Weyland- 
gebergte. De Jabis vormen een krachtig ras; zij 
zijn vroolijk on opgewekt van aard. De mannen 
dragen slechts een penisdop, de vrouwen een 
kort rokje van boombast. Hunne wapens zijn 
pijl en boog. Om te kappen worden steenen bijlen 
gebruikt; slechts enkelen zijn reeds in het bezit 
van ijzeren bijlen en parangs.

De omwanding der huizen bestaat uit dicht 
aaneengesloten, in den grond gestoken boom
stammen, de dakbedekking uit gedroogde bla
deren van den waaierpalm. De groote huizen 
hebben een midden vertrek, tot het dak afge
sloten en met twee toegangen. Hieromheen zijn 
kleinere vertrekken, nauwelijks ruimte biedende 
voor twee personen en ieder met een opening in 
den buitenwand; met het middenvertrek hebben 
zij geen gemeenschap. De vloer is bedekt met 
boomschors en in ieder vertrek is een steenen 
stookplaats. Verder vindt men hier de bekendo 
tassclien (nokki), goed gevlochten van blinjoe- 
touw en gevuld met allerlei huisraad. Hot 
middenvertrek wordt gebruikt voor slaapplaats 
voor mannen en jongens, de omliggende kamer
tjes zijn voor de vrouwen, die ieder afzonderlijk 
wonen. De kleine woningen hebben één vertrek.

De lijken worden in de woningen opgehangen, 
nadat men eerst middels insnijdingen het vocht 
heeft laten uitdruipen en het boven 
gedroogd heeft. De beenderen worden na oenigen 
tijd weggeworpen, do schedel wordt onder 
afdakje in het rizophorcnbosch bewaard.

8e. De Taroenygarek. Deze stam woont in het 
binnenland van Waropen, met welks inwoners zij 
in voortdurende vijandschap Je ven. De Taroong- 
gareh zijn half nomaden; hoofdzakelijk houden 
zij verblijf aan de Siriworivior. Er is nog weinig 
van dezen stam bekend.’

9e. De Papoea's van Moor of van de Der 
Schelihigheilanden, in het Zuidoosten der baai. 
Zij bewonen slechts één kampong, t. w. Moor op 
P. Noeto Roetomordja. Deze Papoea’s vormen 
een flink ras, zijn .goed gebouwd, niet zoo heel

moorden of gevangen te nemen. Op de rivieren 
wordt gebruik gemaakt van kleine prauwtjes. 
De raakprauwen, die in huis of onder een afdak 
bewaard worden, zijn met schilden en snijwerk 
voorzien.

Versieringen worden aangebracht aan pijlen, 
bogen, hoofdblokken, stijlen der huizen enz.; 
als muziekinstrumenten vindt men hier hand- 
trom, bamboe dwarsfluit en bamboe mondtrom. 
Het hoofd wapen is pijl on boog. Do bogen zijn 
van niboeng, versierd met veertjes, bosjes haar, 
e. d. g. Op raaktochton worden speren van 2,5 M. 
lengte met breede bamboepunten medegevoerd. 
Do steenen bijlen zijn in onbruik geraakt sinds 
kapmessen worden ingevoerd. Visch wordt ge
vangen in schepnetten of met de meer-puntige 
vischpijl. Honden worden in grooten getale 
gehouden voor de varkcnsjacht. Touw wordt 
vervaardigd van den binnenbast van den blinjoe- 
boom; de bast wordt uitgeplozen en met de 
hand op een daartoe bestemd hout ineenge
draaid.

Hoofd voedsel is sagoe; de vrouwen kloppen 
deze in de zich in het binnenland langs de ri
vieren uitstrekkende sagoe bosschen. Verder 
worden gekweekt klappers, pisang, kêladi, brood
vruchten en een weinig suikerriet. Tabak en 
andere artikelen betrekt de bevolking van Japen 
tegen inruiling van sagoe. Sirih wordt gekauwd 
en tabak gerookt. De tabak wordt in versierde 
bamboe kokertjes en in zakjes bewaard. Ni- 
pahblad dient als sigarettenpapier.

Bij het huwen betaalt de man een bruidschat 
aan de ouders der vrouw, zijnde een varken, 
sagoe, visch enz. Er wordt één dag feest gevierd, 
daarna brengen ’s nachts de ouders de bruid naar 
de woning van haar man. De bruid draagt dan 
een versierden stok hoog hl de hand, de bruide
gom een dergelijken stok over den schouder. 
Eén man kan meerdere vrouwen huwen. Gedu
rende de menstruatie blijft de vrouw in een 
daartoe bestemd huisje in het bosch. Ook wacht 
zij hier de bevalling af. Haar moeder brengt haar 
hier voedsel.

De Papoea’s van Waropen vieren groote 
feesten als het eerstgeboren kind voor de eerste 
maal naar buiten komt. Aanvankelijk blijft het 
in het vertrek bij de moeder, maar na ongeveer 
één jaar wordt het geacht het licht te kunnen 
verdragen en brengt men het in de open lucht. 
Evenzoo is er feest als het eerstgeboren kind 
begint te loopen en men het naar het strand 
brengt om dit in het zand te beproeven. Voor 
later geborenen wordt zooveel omslag niet ge
maakt. Tot Waropen beperkt schijnt het ge
bruik, dat ongehuwde meisjes op danspartijen 
de jongelingen plagen door hen met een gloeiend 
stuk hout hier en daar te branden, hetgeen 
beantwoord wordt door een lichten steek met 
een puntig voorwerp. Het verwisselen der haar
kammen tusschcn meisjes en jongelingen is een 
teeken van wederzijdsche genegenheid, en de 
eerste aanleiding tot het sluiten van een nauwe- 
ren band.

Zij kennen slechts drie doodsoorzaken, t. w. 
ouderdom, moord en betoovering. Zijn de eerste 
twee niet in het spel, dan is de overledene be- 
tooverd door een „manoowen”, doorgaans een 
weduwe, die spoedig door wichelen gevonden 
is en dan zoo mogelijk vermoord wordt. Kor
waars worden zelden bij den dood van familie-
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donker van huidskleur, weinig niet cascado be
hept on ook niet sterk behaard. Het hoofdhaar 
is de gewone ragebol, waarin zeer lange kammen 
worden gestoken. Aan taocccren doen zij niet, 

wel hebben zij litlcckcns van brandwonden, 
gebracht bij het doen van reizen en allen 

hebben in den neus een stukje geslepen schelp. 
De schaamgordel is van boomschors en wordt 
door henzclvcn vervaardigd. Jongelingshuizen 
worden hier niet aangetroffen Bij don dood van 
betrekkingen vervaardigen zij beeldjes, die zeer 
in waarde worden gehouden. Feesten vallen als 
elders zeer in den smaak, o. a. bij het doorboren 
der oorlellen van kinderen, gewoonlijk op den 
leeftijd van 3—5 jaar.

10c De Papoea’s van Koerocdoe of Abérè wo
nen op het gelijknamige eiland. De mannen ken
merken zich niet door iets bijzonders; lijders aan 
cascado zijn cr weinig en aan tatoeage wordt vrij 
veel gedaan; ook dragen allen het neusschclpjc. 
De vrouwen hebben het gcheele lichaam over
dekt met tatoeëerfiguren en soms dragen zij 
neusstekers van 4 d'M. lengte, aan de einden met 
bloemen versierd. Beide seksen tooien zich de 
vingers met veel ringen, do mannen bovendien 
met oorhangers van parelmoer en de vrouwen 
met 7 tot 10 glazen oorringen. Hunne woningen 
verschillen niet van de vroeger beschrevene. 
De lijken worden in een prauw op een paar staken 
in zee begraven.

11e. De Papoea's van Japèn's Zuidkust. Het 
type van deze Papoea’s verschilt niet veel van 
dat der Nocmforen. Allen dragen den schaam
gordel en een beentje of stukje schelp in den 
neus. Zij steken behalve de kam, tal van voeren 
van witte duiven in het haar om zich op te tooien. 
Mannen en vrouwen, behalve die op leeftijd, ge
bruiken 2 tot 4 bamboe kokertjes, waar zij haar
bosjes door steken, na die vooraf met olie te 
hebben ingewreven. De vrouwen dragen zeer 
breede schildpadden armbanden. Bood is als el
ders de geliefde kleur; met roodc lapjes en pluimp
jes versieren zij de kammen, talismans, armban
den en wapenen. Het rouwpak is een van boven 
toegenaaide mat van pandan bladeren, welke 
het hoofd bedekt en bij overlijden van vrouw of 
kind zoowat een maand lang door den echtgenoot 
of vader gedragen wordt.

De huizen zijn zeer lang; de meeste worden be
woond door 50 en meer personen. Er is een 
middengang met aan iedere zijde vier vertrekken; 
deze vertrekken zijn weder verdeeld in die voor 
stook- en slaapplaatsen, welke men binnen
kruipt door een kleine vierkante opening in den 
zeor stevigen, uit sagoebladnerven vervaardigden 
wand. Voor de daken worden als latten geen 
gespleten maar heele, zeer dunne bamboesten
gels gebezigd, naar boven omgebogen om het 
gebogen vlak van een schildpadschaal te krijgen. 
Evenals te Waropen vindt men er wed uwen- 
huisjes, alwaar de vrouw moet vertoeven totdat 
de rouwfeesten geëindigd zijn.

De lijken worden eerst boven een vuur gerookt 
en daarna eenigen tijd in huis bewaard. De 
mummies worden later tussehen de takken van 
.een Bruguiera-boom gelegd. Zijn zij geheel ver
gaan, dan worden do beenderen in een kistje 
begraven en de schedels in een vierkant mandje 
gelegd. Te Ansoes worden die mandjes verza
meld op het eilandje Noe Wowar, vlak benoorden 
hot eilandje Manoepa. Eerstgenoemd eilandje

bestaat uit een rots van zandsteen on daarop 
zijn die mandjes vrij regelmatig maast elkander 
geplaatst.

De bergstammen van Japèn, gebcetcn naar 
de plaats waar zij wonen, voeren boschproductcn 
af en spreken een geheol andere taal dan do 
strandbewoners. Zij zijn goedaardig; menschen- 
etors, zooals wel eens beweerd wordt, zijn zij 
niet. Zij verschillen in uiterlijk niet van do 
strandbewoners, maar dragen het haar korter on 
hebben minder versierselen. Zij drogen de lijken 
niet uit. Zij dragen een schaambedekking van 
boombast. Damar wordt veel door hen in do 
bosschen verzameld.- ? jJt f

V. de papoea’s aan de noordkust, van^
KAAP d’URVILLE TOT AAN DE OOST-GRENS. ' ' * 1

le. De Papoea's aan de Mamblramo en hare f a t
bronrivieren. r l-# <?*'

a. De Papoea’s aan den benedenloop de»- 
Mambëramo zijn waarschijnlijk afkomstig van 
de eilanden in het Noorden der Gcelvinkbaai, 
in het bijzonder van de Schouten- en Padcaido- 
eilandcn. Zij zijn dadelijk te herkennen aan hun 
kolossalen haardos. Zij hebben een fijn been
derengestel en kleine handen en voeten. De 
lichaamslengte is gering, slechts weinigen zijn 
langer dan 156 cM.; het haar is zwart, maar bij 
doorschijnend licht heeft het een roodachtigo 
glans; enkelen hebben zelfs rood haar. Dat dit 
als een schoonheid wordt beschouwd, blijkt wel 
daaruit, dat zij de roode kleur wel kunstmatig 
aan brengen middels roode aarde, welke ten 
Westen van de Humboldtsbaai in Tanah Mérah 
gevonden wordt. Grijsaards worden hier veel 
aangetroffen; grijze vrouwen veel minder, waar
schijnlijk omdat het zwakke geslacht in den 
regel geen hoogen ouderdom bereikt. De baard
dracht is verschillend. Terwijl de mannen, af
komstig van Biak, den baard laten staan, scheren 
die, welke afkomstig zijn der Padeaido-eilanden 
niet alleen deze, doch het haar over het gehcele 
lichaam af, uitgezonderd het hoofd- en schaam
haar. Het voorhoofd is hoog, het gelaat smal; 
de neusrug is dikwijls scherp en haakvormig ge
kromd ; de lippen zijn smal, do oogen liggen diep 
in het hoofd; de spieren zijn weinig ontwikkeld.
De huidskleur is verschillend, doch bij de kust
bevolking lichter dan die van de bevolking in, 
het binnenland.

De kleeding der mannen bestaat uit een gordel 
van rotan, waaraan van voren bevestigd een 
schortje, gemaakt van pisangbast; het schortje 
wordt tussehen de beenen doorgetrokken en van 
achteren weder aan den gordel bevestigd. Do 
vrouwen dragen een katoenen schortje. Als 
versiering worden gedragen aan den bovenarm 
gevlochten armbanden, verder halskettingen 
van glazen kralen of schelpen, oorringen van 
schelpen of schildpad. De voornaamste versiering 
voor de mannon is do neuspin, dwars door het 
ncustussohcnschot gestoken. In het haar wordt 
een kam gedragen, voornamelijk om zich te 
kunnen krabben, daar de haardos vol ongo- 
dierte zit. Zoowel mannen als vrouwen tatoeëeren 
zich op gelaat, voorhoofd en borst, soms ook op 
de armen. Het tatoeëeren geschiedt met een 
vischgraat en roet of blauwe verf en heeft niet 
vóór het 10c levensjaar plaats. De tatoeage stolt 
een visch voor en wol omdat volgons hun geloof 
hot gehcele menschongeslacht van eon grooto 
visch afstamt; do tatoeage dient dan om den

maar
aan
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die der kust. De gemïddeldo lengte is van 1G0 
tot 162 cM., doek mannon, langer dan 170 cM. 
zijn geen zeldzaamheid. In ’t bijzonder vallen 
zij op door kunne beonen, die zeer lang zijn in 
verhouding tot het bovenlijf. Do mannen dragon 
de karen gedraaid om een rotanring, die spiraal
vormig op het hoofd gelegd wordt. Do jongere 
lieden scheren zich do gelaatsharen af; do ouderen 
hebben veelal een baard. De huidskleur is 
donkerder dan die van de kustbevolking. Do 
oudere lieden dragen dikwijls op liet hoofd een 
soort pruik van casuarisvederen waaronder om 
het voorhoofd een band, bezet met schelpen, die 
zij bij de kuststammen inruilen of met rotan 
vruchten. Zeer geliefd is ook een voorhoofds- 
versiering van gekloofde varkenstanden. De 
mannen dragen een buikpantser, vervaardigd 
van rotan banden en dat een bescherming moet 
vormen tegen vijandelijke pijlen. Als schaarn- 
bedekking dragen de mannen een lapje katoen 
of boombast, dat echter niet tusseken de boenen 
wordt doorgehaald. De vrouwen dragen een kort 
rokje van boombast.-- ~ . -

De mannen draden óm den rechter- c. q. 
linkerarm een manchet van varkensvel als be
schutting tegen de terugslaande boogpees. Vol
gens Moszkowski zou aan het dragen van die 
manchetten te zien zijn of de drager rechts-dan 
wel linkshandig is. Zij dragen in het doorboorde 
neustusschenschot een stukje glas of iets derge
lijks; bovendien zijn in den regel nog de neus
vleugels doorboord, door welke openingen een 
casuarisbeen gestoken wordt. Aan den gordel 
wordt van achteren een staartje bevestigd, 
meestal vervaardigd van de bladeren van den 
sagoepalm. In een der ooren wordt een houten 
of bamboe kokertje gedragen, waarin de tabak 
geborgen wordt. Zij zijn sterke rookers, doch 
verbouwen de tabak niet.

Hun hoofdwapens zijn pijl en boog, doch zij 
bezitten ook reeds houwei’S en messen. Zij heb
ben goede prauwen, in tegenstelling met de meer 
Zuidelijk wonende stammen; de kunst om deze te 
maken hebben zij dan ook waarschijnlijk van de 
kuststammen geleerd. Grootc boomstammen wor
denmet vuuren steenen bijl uitgehold;aan do voor
zijde wordt een ruwe zitplaats uitgespaard voor
den man, die met een pagaai het vaartuig stuurt 
en voortbeweegt; een of twee anderen zijn hem 
behulpzaam en duwen met lango bamboe staken.

Tatoeage werd bij hen niet aangetroffen. De 
vrouw heeft bij hen vrij veel invloed. De mannen 
en vrouwen wonen afzonderlijk. De woningen der 
mannen staan op lage palen en zijn niet veel meer 
dan afdaken; de vrouwenverblijven staan cven- 
zoo op palen, zijn echter veel kleiner, ongeveer 
2. M. lang en breed en even hoog; de omwanding 
is zoowat 1, 5 M. hoog en omgeeft het huis aan 
alle zijden. A'lle huizen hebben een stookplaats. 
Do bijslaap heeft in het bosch plaats, in den 
regel tegen het aan breken van den dag. Jongge
huwden brengen den eersten tijd na hot huwelijk 
in het bosch door. Polygamie komt dikwijls voor, 
evenzoo scheiding; in de meeste gevallen is het 
de vrouw, die den man verlaat om een anderen, 
sterkeren te volgen.

De jongeling treedt op ongeveer tien-jarigen 
leeftijd in het mannenhuis en huwt in den regel 
vrij laat. Zooals elders geeft het samenhuizen 
der mannen tot immoreolo toestanden aanleiding. 
Bij liet overgaan der jongelingen in de mannen

oervoorvader te doen weten, dat de getatoeëerde 
tot zijn geslacht behoort. Behalve dozen alge- 
meenen stamvader hebben vele families nog een 
bijzonderen stamvader, wiens beeltenis eveneens 
op het lichaam getatoeëerd wordt. Krokodil en 
casuaris zijn zulke totemdieren, die dus ook door 
de z. g. afstammelingen niet gegeten mogen 
worden, want dan zou de buik opzwellen, do 
haren zouden uitvallen en de zondaar zou moeten 
sterven. Behalve de tatoeage worden ook wel 
litteekens aangebracht door middel 
gloeiend stuk houtskool.

Zij hebben een groote fantasie en liegen sterk 
zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Zij zijn 
zeer weetgierig en zeer bewegelijk; bij het spreken 
is alles in beweging. Zij spreken luide en opge
wonden, zoodat men de helft van het gesprokene 
uit de bewegingen kan begrijpen. Zij zingen veel 
met een welluidende stem, in het bijzonder bij 
het pagaaien. Als muziekinstrument dient slechts 
do handtrom, die den vorm heeft van een zand- 
looper, met een leguanen huid bespa nnen is en 
vóór het gebruik boven een vuur verwarmd moet 
worden, benevens de mondtrom. Zij kunnen tot 
10 tellen; de bewoners van Pauwi echter slechts 
tot 5, waarbij van de vingers en handen gebrïiik 
wordt gemaakt.

Bij het huwelijk moet een bruidschat worden 
betaald, bestaande uit messen, lijnwaad, borden 
enz. en bovenal tabak. Het huwelijksfeest duurt 
dikwijls dagen lang. De eerste beginselen van het 
matriarchaat worden hier gevonden. Bijna alle 
roerende goederen, behalve de wapens, zijn hot 
eigendom der vrouw, voorzoover men ten minste 
van eigendom spreken kan, daar alle eigendom 
van den stam door de stamgenoot en tijdolijk 
gebruikt mag worden. De vrouwen bereiden de 
sagoe en houden de beschikking over het bereide 
product, vandaar een zeker overwicht van liet 
zwakke over het sterke geslacht.

In de kampongs aan den benedenloop der 
Marabëramo zijn geen afzonderlijke mannen- en 
vrouwenhuizen. De huizen staan op tamelijk 
hooge palen, hebben wanden van boombast en 
worden dikwijls door meerdere families bewoond. 
Iedere familie heeft dan haar eigen deur, waar
tegenover een stookplaats. Vóór een rij huizen is 
in den regel een platvorm aangebracht.

De dooden worden in de nabijheid van de 
kampong in prauwtjes op hooge stellages ge
plaatst, die met bonte doeken versierd zijn. De 
doode krijgt spijs en drank en een deel van zijne 
persoonlijke goederen mede, omdat de reis naar 
de godheid „Mangossi” lang duurt. Is het lijk 
vergaan, dan wordt de schedel in een klein hutje 
in het bosch gelegd, de andere beenderen laat 
men liggen. Om die schedels bekommert men 
zich ook niet veel meer, maar nu worden de 
bekende kor waars gemaakt, waarin do zielen 
der afgestorvenen van tijd tot lijd komen huizen 
om aan hunne nakomelingen hun wil te verkon
digen en de toekomst te voorspellen.

b. Volgens Moszkowski heet do stam, die de 
Noordelijke uitloopers van het Van Reesge- 
bex-gte bewoont „Koassa ICamboi Ramboi”. 
Deze Papoea’s wonen, langs de rivier gemeten, 
tot 100 K. M. van de kust; in verband met de 
moeite om voldoende voedsel te vinden en 
de muskietenplaag schijnen zij zich veel langs de 
rivier stroomopwaarts te verplaatsen.

Deze Papoea’s zijn krachtiger gebouwd dan
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huizon wordt een groot fcost gegeven, waarbij 
kinderen niet toegelaten worden. 

De dooden worden op stellages in het bosch 
of in de nabijheid van do kampong gelegd, waar 
zij blijven liggen tot het lichaam vergaan is. 
Voor de zielen der afgestorvenen schijnen zij 
bang te zijn. Een zieke wordkt beschouwd als te 
zijn botooverd; om gezond te kunnen worden 
moet de toovenaar gevonden en natuurlijk 
gedood worden.

c. Do Papoea’s op de Zuidelijke uitloopers 
van het Van Reesgebcrgte wonen in groepen van
2 tot 4 families bij elkander. Een dergclijko 
groep wordt op alle Moluksclie eilanden „soa” 
genoemd. Iedere soa heeft haar eigen dialect, of
schoon de lieden der verschillende soa’s elkander 
zeer goed verstaan kunnen. Vermoedelijk be
staat de stam uit vier soa’s. Haardracht, klocding 
en sieraden vertoonen weliswaar kleine afwij
kingen, maar komen over het geheel genomen 
vrij wel overeen. In liet Noorden wordt de grens 
van hun gebied gevormd door de versnellingen 
in het gebergte, daar zij deze met hunne prauwen 
niet kunnen passeeren; de Idenburg- en v. d. 
Willigenrivier vormen de Zuidgrens, terwijl de 
Oost- en Westgrenzen gevormd worden door 
lijnen op ongeveer 20 K. M. getrokken evenwij
dig aan de Mambëramo. Dit terrein is moerassig 
met veel sagoebosschen. De ladangbouw ge
schiedt bij voorkeur langs de zijkreekjes en op 
het heuvelterrein. Do Idonburgrivier noemen 
zij „Tari Toloe”, de v. d. Willigenrivier „Tari 
Koe”, de Mambëramo „Tari Kaikea”.

De kleeding bestaat uit een loshangende lap 
van geklopte boombast, breed ongeveer 10 en 
lang 35 cM. Deze lap wordt niet tusschcn do 
boenen doorgehaald en van voren bevestigd aan 
een gordel, bestaande uit een snoer gebangave- 
zels, dat eenigc malen .om het midden wordt 
gewikkeld. Soms bevindt zich hieronder nog een 
rotan band. De schaamlap ontbreekt nog wel 
cens en dan worden slechts enkele takjes onder 
den buikgordel gestoken. Ook zij hebben aan do 
achterzijde het staart vormige aanhangsel van 
palmbladeren als vroeger beschreven. Bij 1'ict 
zitten in de prauw wordt deze staart in den regel 
verwijderd. Do afwezigheid van dit sieraad of 
kleedingstuk schijnt hunne schaamte op te wok
ken. Het neustusschcnschot en de beide neus
vleugels zijn bij de meesten doorboord. In de 
neusvleugels worden beentjes gestoken, lang 
0 a 8 cM.; in liet neustusschcnschot gewoonlijk 
een glad geslepen casuarisbeen dan wel twee in 
elkander geschoven krokodillcntandcn. Van de 
beide oorlellen heeft in den regel slechts óón een 
groot gat, waarin dikwijls een bamboe kokertjo 
wordt gedragen; het gat in de andere oorlel is 
klein. Sommigen hebben het hoofdhaar langs 
de slapen en op het voorhoofd ter broedt o van
3 & 4 cM. weggesehoren, anderen dragen een 
rotan band als vroeger beschreven. In den 
rotanband is dikwijls een krans van casuaris- 
vedoren gevlochten. Het in vlechten van valse h 
haar komt hier eveneens voor. Over de borst 
dragon sommigen tweo gekruiste banden van 
ganimoevczels, versierd met eoix laorma zaden, 
evenals dus bij de Marindëneezen voorkomt, 
doch van primitiever vorm. Ringvormig gebogen 
casuarispinnen dienen vaak als oorhangers. 
Tatoeage komt niet voor. Sommigen hebben 
orodo litteekens, over het geheclo lichaam

verspreid, en waarschijnlijk overblijfselen 
oude brandwonden.

van
vrouwen en

Zij dragen in den regel een klein netje bij zich 
tot opbewaring van tabak, slagtanden, schelpen 
enz. De parang wordt ter zijde van het lichaam 
in den gordel gestoken.

De woningen — iedere familie heeft er 
staan

een —
op eenigen afstand van elkander. Meestal 

staan zij midden op een ladang. Het dak be
staat uit sagoebJadcrcn, die los over elkander 
zijn gelegd. Aan beido zijden hangt het dak tot 
op den bodem af. Het dak wordt gedragen door 
5 rijen stijlen. In het midden bevindt zich een 
balóh-baléh, ongeveer 1,20 M. boven den grond. 
De zijwanden worden door het dak gevormd, 
voor- en achterwand ontbreken. De geheele 
woning is ongeveer 4 M. breed en S a 10 M. lang. 
Meestal staat naast het huis nog een afdak voor 
bergplaats. Waar veel last van muskieten wordt 
ondervonden, ligt de baléh-baléh ongeveer 5 M. 
boven den grond. Boomen, gekapt op 5 M. boven 
den grond, dienen dan tot stijlen en hoofdsteun- 
punlen; de vloer, die dan tevens baléh-baléh is, 
rust hier op een staketsel. In de woning zijn dan 
draagrakken tot opberging van huisraad; onder 
deze rakken is een vuurhaard van klei. De toe
gang wordt verschaft door een van inkervingen 
voorzionen boomstam. Een derde soort van wo
ningen heeft een kegelvormig dak.

Het drinkwater en de sagoe worden in tot 
bakken gevormde bladscliecden opbewaard. 
Verder zijn er nog draagnetten van vezels. Het 
vuurmaken geschiedt middels vuursteen en 
zwam. Tot hot huisraad moeten ook gerekend 
worden de steenen dio, gloeiend gemaakt, tot 
bereiding der spijzendienen. Vleesch wordt meest
al gerookt of geroosterd.Hoofd  voedsel is de sagoe. 
De bal sagoe wordt aan de buitenzijde vochtig 
gemaakt en tusschcn de gloeiende steenen gelegd. 
De korst, dik ongeveer 3 mM., wordt daarna 
verwijderd en ^nuttigd waarna de bewerking 
herhaald wordt./Ook worden genuttigd: pisang, 
cassave, laboc «n papaja, die op ladangs worden 
verbouwd. Alles wat de jacht oplovert wordt 
eveneens genuttigd. Viscli wordt weinig gevan
gen, daar zij de benoodigdheden voor de visch- 
vangst missen. Tabak wordt verbouwd en als 
genotmiddel gebruikt. De ingevoerde sliagtabak 
wordt door hen hoog op prijs gesteld. De in het 
Van Reesgebcrgte veelvuldig voorkomende bruin
kool wordt door hen als brandstof gebezigd.

Zij zijn bewapend met pijl en boog; daarnaast 
zijn de moesten in het bezit van een parang, inge 
voerd van de kust. Voor den ladangbouw wordt 
het oerwoud opengekapt; het terrein wordt 
daarna ©enigszins gereinigd. Van het schoon- 
branden dor ladang is geen sprake. De bodem 
wordt een weinig omgewoeld met een poot stok. 
Zijn de zaden in den grond, dan bekommert men 
zich daar niet meer om. Als vervoermiddel wordt 
gebruik gemaakt van prauwen on vlotten. Do 
prauwen bostaan uit een uitgeholden, ruw afge- 
werkten boomstam; zij zijn ongeveor 10 M. 
lang, er kunnen 7 ii 8 personen in plaats nemen 
en zij zijn ongeschikt om er do versnellingen mee 
te bevaren. Het besturen heeft plaats als hier
boven beschreven. Aan den bovenrand van het 
vaartuig zijn gaatjes met touwtjes om de bogen 
en pijlen te bevestigen. Achterin bevindt zich 
een vuurhaard van klei. De vlotten worden al
leen in geval van nood gebruikt.
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noodigdlieden. Allen zijn behept met cascado 
en geven con onaangoname lucht af. De vrouwon 
dragen hot bekendo rokje van los neerhangende 
vezels.

Ook hier staan de huizen op ongeveer 4 At. 
hoogo palen; de 
ook hier niet. Eon in gekerfde stam, dio ’s nachts 
en bij onraad wordt ingchaald, geeft toegang tot 

smal galcrijtjo vóór een der korte zijden. 
Op dit galcrijtjo komt de deuropening uit, die 
met een los paneel kan worden afgesloten. De 
inwendige ruimte is door een tusschcnschot in 
twee vertrekken gesplitst. Aan de einden van 
het schot bevinden zich twee openingen van on- 
gclijko grootte. In do vertrokken zijn stook
plaatsen. Het vier-vakkige dak is gewolfd; do 
dakvlakkon op de korte zijden zijn slechts drie
hoeken. De omwanding bestaat uit aaneenslui
tende, staande gaba-gaba.

De wapens bestaan uit pijl en boog. Parangs 
worden hier reeds aarigetroffen, doch daarnaast 
is de steenen bijl nog in gebruik.

ƒ. De Papoea’s aan do Songgoto of Keerorn 
rivier zijn haast zonder uitzondering stevig 
gebouwd en forsch gespierd en meestal behept 
met cascado. Ook zij dragen den penisdop van 
vruchtenschaal, met ingebrandc motieven, van 
welk klecdingstuk zij ongaarne afstand doen. 
Vele dragen de gewone neus- en arm versieringen. 
Allen dragen om het hoofd een breede gele band 
van pandanblad. Hun aard is bijzonder levendig 
en luidruchtig; bescheidenheid behoort niet tot 
hunne deugden.

Jongens van 12 jaar zijn reeds gewapend met 
pijl en boog, zij dragen den penisdop en nemen 
deel aan krijgsdansen en vijandelijkc demon
straties. Volwassenen dragen veelal knevel en 
ringbaard. Het hoofdhaar is wollig, bij de moes
ten geschoren met behoud van een gedeelte om 
den kruin, waarvan het dan in meer of minder 
lange kurketrekkers afhangt. Ieder draagt een 
zak van gevlochten boomschors, waarin verscho 
tabaksbladeren en andere benoodigdheden. Do 
vrouwen dragen het bekende rokje, dat echter 
het dijbeen terzijde zichtbaar laat, vóór slechts 
tot even beneden het schaamdeel reikt, doch 
achter tot nabij de knieholte afhangt. Kleine 
kinderen worden, middels een van het hoofd der 
draagster langs don rug afhangend soort korte 
slendang van geklopte boomschors, op den rug 
gedragen. Vele vrouwen hebben het lichaam 
met een grijsbruine zelfstandigheid besmeerd.

De huizon zijn groot, op palen gebouwd, van 
een omwanding voorzien en met gewelfd alap- 
pon dak.

(j. Do Papoea’s in het stroomgebied van do 
Rouffaor- en Van Da alen rivier zijn waarschijn
lijk verdeeld in verschillende stammen; in klec- 
ding en versierselen is echter weing verschil to 
merken; in den aard der lieden echter wei. Dit 
stroomgebied is betrekkelijk zeer sterk bevolkt; 
het aantal zielen langs deze rivieren wordt op 
10000 geschat.

De mannen zijn over liet algemeen zeer forsch 
gebouwd en hebben allen slecht gevormde 
beenen; zware liesbreuken komen algemeen voor. 
De vrouwen zijn kleinen goed geproportionneerd, 
zij zijn echter vroeg oud. De mannen dragen om 
het middel eenige dunne gordels van varen vezel, 
enkelen hebben echter slechts één gordel. 
Sommigen dragen een schaambcdekking, be-

3 Van een eigenlijk bestuur valt weinig to be
merken. De kracktigstcn en brutaalst.cn hebben 
het meeste te vertellen. Over het algemeen zijn 
deze Papoea’s levendig en luidruchtig van aard. 
Hun verbazing en begeerlijkheid geven zij te 
kennen door een eigenaardig gefluit , dat eindigt 
in het klappen met de tong. Diefstal of poging 
daartoe komt veel voor. Evenals aan de Noord
kust, worden hier heilige fluiten aangetroffen. 
Deze fluiten zijn ongeveer 1,25 M. lang en 4 cM. 
dik; het gebruik er van kost dan ook heel wat 
inspanning. Ongetwijfeld hebben zij een gods
dienstige beteckenis. Tijdens het fluiten wordt 
front naar de zon gemaakt.

d. De Papoea’s aan den bovenloop der Iden- 
burgrivier zijn zonder uitzondering forsch ge
bouwd en zwaar gespierd. Zij loopen geheel naakt, 
slechts een enkele heeft aan een touwtje om de 
lendenen een klein lapje hangen voor het schaam
deel en een groot er lapje voor het zitvlak, dit 
laatste als zit matje. Enkelen dragen knevel en 
ringbaard, de meerderheid heeft echter beide 
afgeschoren. Behalve om den kruin, is ook het 
hoofdhaar geschoren; om den kruin hebben de 
meesten bet kroeshaar laten uitgroeien, waardoor 
het als een soort schapenvacht neerhangt. Zonder 
uitzondering zijn allen in het bezit van een gaaf, 
sterk gebit. De vrouwen dragen zeer korte rokjes 
van neerhangende plantenvezels. Zij dragen het 
hoofdhaar „vol”, liet is dus niet zooals bij de 
mannen, ten deele geschoren. Zij zien er niet zoo 
verlept, uit als dat in den regel bij andere stam
men het geval is. In tegenstelling met de andere 
Papoea’s geven deze lieden volstrekt geen on
aangename lucht af; van cascado hebben zij geen 
last. Tatoeage of het inbranden van litteekens 
komt onder hen niet voor. De woningen staan 
op palen, ongeveer 4 M. hoog; de middenstijl is 
zeer zwaar en wordt in den regel gevormd door 
den stam van een geknotton boom. Langs 
ladders, aan twee tegenover gestelde zijden 
geplaatst, betreedt men de één meter breede, 
open galerijen die vóór de korte zijden zijn 
aangebracht. In het midden dier zijden bevin
den zich de deuropeningen, die gesloten worden 
middels losse paneelen van aaneensluitende gaba- 
gaba. De binnenruimte is door een t usschenschot 
met communicatie-openingin tweeën gescheiden ; 
in elk deel bevindt zich in het midden een stook
plaats van aarde op boomschors. Hel tweevlak- 
kige atappen dak is gewelfd. Een houtblok met 
gat, waarin eeir houten staaf gedraaid wordt, 
dient tot vuurmaker. De prauwen zijn van een 
goed model; de voorsteven js echter vlak afge
werkt, zoodat de volle waterdruk overwonnen 
moet worden. De pagaaien zijn 2 u. 2,5 M. lang, 
waarvan 75 cM. komt voor rekening van het 
blad. Hier wordt staande gepagaaid; is slechts 
één man in do prauw, dan staat deze voorop.

De sagoe wordt lusschcn steenen gaar gemaakt. 
Daar steenen in dit gebied niet voorkomen, 
worden deze van elders aangevoerd. Op hunne 
reizen worden de steenen dan ook medegenomen.

e. De Papoea’s aan de Poeveh zien er niet 
sterk en foi’sch uit. Enkelen dragen een penisdop 
van de schaal van een vrucht, waarin het lid ge
heel verborgen is; anderen hebben een schaaam- 
lapje van geknoopte plantenvezels. Allen dragen 
echter een grooter stuk van deze stof achter
legen hot zitvlak. Op den rug hangt veelal een 
zak van dezelfde stof met de dagelijkschc be-

middenstijl ontbreektzware

oen

I



PAPOEA’S. 327

staand o uit een kort, smal stukje geklopte boom
bast, dat vóór op den buik door een der gor
dels wordt gehaald en dan dubbel afhangt. De 
versierselon beperken zich bijna alleen tof hoofd
tooi ; tatoeage werd nimmer opgemorkt. De man
nen laten op den kruin een plukje haar staan, 
waaromheen een krans van casuarisvcorcn wordt 
gewonden; de voeren staan nagenoeg recht 
overeind. Hiervóór worden over hot hoofd eenige 
dunne banden gelegd, bezet met bruine en witte 
vruchtenpitjes. Op het voorhoofd een versiering 
van gepolijste varkenstanden, meestal drie stel 
boven elkander. Door do neusvleugels worden 
beentjes gestoken, door liet neustussohenschot 
een stukje hout; aan do oorlellen hangen drie
hoekig gebogen casuarispinncn. Alle mannen 
dragen het bekende staartje van bladeren. 
Sommigen hebben kruisbanden over borst en 
rug. Nooit verlaat hen de geknoopte draagtasch, 
die zij in alle soorten bezitten en die dikwijls 
versierd i. met koppen en pooten van vogels. 
De vrouwen dragen ook eenige gordels met een 
sehaambedekking van boombast. De schaam- 
bedekking wordt tusschen do boenen doorgehaald 
en voor en achter aan de gordels vastgemaakt. 
De hoofdtooi der vrouwen bestaat alleen uit 
neus- en oor versierselen, die dezelfde zijn als bij 
de mannen.

Mannen en vrouwen wonen in één huis. Aan 
de woningen wordt weing zorg besteed. In ver
schillende huizen treft men mcnschenschedels 
aan, die bij de jachttropceën hangen. Dat echter 
het koppensnellen op groote schaal zou voor
komen, is niet waarschijnlijk.

De hoofdbewapening bestaat uit pijl on boog; 
op de beneden-Rouffaerrivier werden eenige 
boenen messen gezien. Dc bogen zijn versierd met 
voeren van kroonduiven, en tusschen de ver
sieringen rood geschilderd.

Hoofd voedsel is sagoc, dat overal in groote 
hoeveelheid voorkomt; de bereiding geschiedt 
als elders. De sagoe wordt bewaard in ruw houten 
bakken. Is zij geheel gereed dan wordt zij verpakt 
in pandanbladeren of in stukken geklopten boom
bast. Verder wordt alles genuttigd wat de jacht 
oplevort. Dc tuinen leveren pisang, suikerriet, 
këladi, oebi on tabak. Do tabak wordt gerookt, 
gerold in een blad. Op de beneden-Ilouffaerrivier 
worden groote tabakspijpen gebruikt, gemaakt 
uit een stuk hout. Visch wordt gevangen middels 
korven en netten. Ook hebben zij een soort séro’s, 
die bij bandjir langs de oevers der rivier geplaatst 
worden; bij het terugloopcn van het water blijft 
de visch achter de séro’s liggen.

Als werktuig gebruiken zij slechts de steenen 
bijl, waarmede zij ook de ladangs kappen en de 
prauwen maken. De prauwen zijn log van vorm, 
doeli liggen licht op het water. Vóór in don 
platten boeg is een rond gat, waardoor een stok 
wordt gestoken tot in den rivierbodem, ton eindo 
het afdrijven te beletten. Als boomstok wordt 
gebruikt de middennerf van den sagoepalm; 
wordt er geroeid, dan doof een kort stuk sagoe- 
nerf als pagaai dienst. Op do versnellingen kun
nen deze prauwen niet worden gebruikt. Stroom- 
op gaande, worden alsdan do voetpaden ge
volgd; terugkeerende maken zij kleine vlotten 
van droog, aangespoeld hout. Zeer moeielijko 
punten worden hiermede gepasseerd. Op ieder 
vlot zit één persoon; deze zit stil en houdt met 
de eono hand do goederen vast, die hij moet

vorvoeren en met do andere hand de onafscheide
lijke pijl en boog. Een- tweede zwemt naast het 
vlot en houdt dit aan een kort eind rotan met 
één hand vast; hij bestuurt het en weet het handig 
do hindernissen to doen ontwijken.

2e. De Papoea's van de onder de kust liggende eilan
den. Do mannen op de Koomamba eilanden zijn 
krachtig en gespierd, vrij donker van huidskleur, 
sterk behaard, enkelen met ringbaard en knevel, 
zij zijn echter niet getatoeëerd en hebben geen 
litteekens van brandwonden. Het haar dor 
meesten hangt in tressen over het achterhoofd, 
waartoo het op betrekkelijk jeugdigen leeftijd 
in kleine vlokjes door een soort gom wordt 
bijeengehouden. De tressen zijn 2 tot 3 dM. 
lang, aan het einde vastgehecht en met kralen 
versierd; sommigen dragen een pruik om het 
haar voor nat worden te beschutten. In het neus- 
tusschonschot worden twee aan elkander 
hechte varkensslagtanden gestoken, in de ooren 
ringen van schildpad, ever den schouderen onder 
den tegenovergestelden oksel doorloopende, een 
borstriom van hondentanden, verder hals ver
siersels van schelpen en zaadjes, gevlochten 
arm- en beenbanden, buikgordels van touw, ver
sierd met schelpen en eindelijk van voren een 
uitgerafeld stuk boombast, mot een touwtje van 
dezelfde schors om hot middel vastgemaakt. 
Do vrouwen zijn ineengedrongen van gestalte 
en leelijk; zij dragen het haar ook tot tressen 
gevlochten, oorhangers van schelpen en schild
pad en steken soms geslepen stukjes schelp door 
den neus. Van voren en van achteren worden 
lapjes uitgerafelde boombast gedragen, welke 
over het buiktouw worden heengeslagen. Beide 
seksen dragen een taschjo, met het koord over 
het voorhoofd en achter do ooren om geslagen en 
waarin de tabak en pinang bewaard worden. In 
den opperarmband worden lepelt jes van varkens
tanden gestoken, dienende om klappers uitte- 
schrapen. Do bevolking is zeer hulpvaardig en 
geneigd tot scherts.

De woningen hebben een goed aaneensluitende, 
behoorlijk afgewerkte omwanding van de blad- 
nerven van den sagoepalm, met dwarslatten 
stevig aan elkaar verbonden. Aan voor- en 
achterzijde is een valdeur van hetzolfde ma
teriaal, welke men overklimt om naar binnen 
te komen. Een ingekerfde boomstam dient tot 
trap; de binnenruimte is niet in vertrekken ver
deeld. Het dak is van sagoebladeren vervaar
digd. In de omwanding zijn geen andere ope- 
ningen aangebracht. De tempel, tosi genaamd, is 
zelfs aan alle zijden gesloton; in eene daarnaast 
staande kleine woning zonderen de jongelingen 
zich af.

In de tosi wordt in den Westmoesson dag en 
nacht feest gevierd. Allo mannen komen dan 
daar bijeen en brengen, onder begeleiding van 
trom- en fluitspel, don tijd zingende door. Ver
schillende sagooborcidingon worden in huis ge
reed gemaakt en door jongens derwaarts ge
bracht; soms brandt men in den tempel woud- 
vruchten. Het doel van dit feest is het af weren 
van onheilen door aan do geesten der afgestorve
nen hulde te brengen. Die geesten huizen in de 
korwaars, die op verre reizen over zeo steeds 
worden mede gonomen. Ook bij terugkeer van 
een snoltocht worden do koppen in den tempel 
bewaard. Do vrouwen mogen er niet nabij komen 
en in den omtrek mag geen loven gemaakt of
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dunne bamboegeleding. Rondom de darmagesproken worden; daarbinnen echtor wel.
Om te kunnen huwen moet de vrouw ge

schaakt worden. Voor de leus brengt men den 
man een lichte pijlwonde toe, waarna de familie 
het meisje geeft, naar het heet om de wond te 
genezen. Do bruidschat bestaat in snoeren van 
hondentanden en andero versierselen.

Hun wapens zijn zorgvuldig bewerkte lange 
pijlen en bogen.

Ook op Jamna zijn do mannen goed gevormd 
en gespierd. Zij hebben een breeden neus, dikko 
lippen, vooral den bovenlip, een bijzondor groo- 
ten mond en zijn over het gelieelo lichaam sterk 
behaard. Het kroeshaar wordt veelal kort ge
dragen, maar is bij enkelen tot tressen ineenge
draaid of somwijlen op het achterhoofd krans- 
vormig samen gebonden. Litt eckens van brand
wonden ontbreken ook hier en slechts weinigen 
zijn op rug of borst getatoeëerd, maar allen 
hebben het neustusschenschot en de oorlellen 
doorboord; de laatste worden voortdurend ver
groot door steeds dikkere bamboe te nemen. 
De vrouwen zijn leelijk ,maar vrij hoog van 
statuur; allen dragen het haar kort Versierselen 
worden van den vasten wal ingevoerd. Algemeen 
worden talismans gedragen als zij ten strijde 
trekken; die, welke op de haaien jacht worden me
degenomen, hebben vaak den vorm van een 
vischstaart..

De woningen zijn gelijk aan die van Koemam- 
ba; de vloer is echter iets naar buiten uitgebouwd, 
op welk uitstekend gedeelte huisraad ex\ brand
hout opbewaard worden. In het binnenvertrek 
zijn in den regel vier stookplaatsen, twee geheel 
open en twee met toestellen om visch te rooken. 
Het eenige huisje in zee is een afdak op vier 
stijlen, alwaar de mannen zich vercenigen om 
den Oostenwind te roepen, wanneer zij dien 
noodig hebben om op schild padden jacht te 
gaan. Het belangrijkste en best afgewerkte ge
bouw is do tempel of „darma”, dienende tot 
het vieren van feesten gedurende den tijd der 
haaienvangst en bij rooftochten, de laatste 
alleen tot weerwraak ondernomen. Dit gebouw 
heeft den vorm eener gewone woning, maar is 
veel grooter en rust op hooge palen; do voor- 
en achterwanden, naar het Oosten en Westen 
gekeerd, zijn geheel onbedekt en bestaan uit 
beschilderde planken, met een kleine vierkante 
opening in het midden, die beklommen wordt 
langs een ingekerfden boomstam. Deze stam 
heeft aan den voorkant do gedaante eener 
mannelijke figuur met hoofd bedekking en groote 
penis. De achterkant stelt voor een haaienkop 
met borstvinnen. Alles is rood en wit geverfd. 
De op de planken wanden aan gebrachte figuren 
zijn meest verlengde krullen, witte, roode, 
zwarte en gele door elkaar, en aan de palen, 
waarop het huis rust, zijn in duidelijk waar
neembaren vorm groote en kleine krokodillen 
uitgesneden, dezen als het ware omvattend. De 
deuropeningen zijn met klapperbladeren dicht 
behangen, zoodat men er niet door kan zien, en 
aan weerszijden zijn, ter hoogte van den boven
rand, in elk zijvlak tegen den beschilderden 
wand menschelijko beeldjes van 3 dM. hoogte 
met rotan bevestigd. Inwendig zijn slechts twee 
groote stookplaatsen met de aan de zolderlatten 
bevestigde toestellen, waarin het haaienvleesch 
gedroogd en toebereid wordt en tegen den wand, 
achter rotan ringen, de fluiten, die bestaan uit
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zijn tal van Codïacum-soorten aangeplant; zij 
eten daarvan een stukje bast als zij een tocht 

i ondernomen en steken bij feesten de blade- 
in hot haar, in de ooren en tussclien do arm-I gaan 
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bandon. Ook planton zij er Andropogon en vlak 
vóór het gebouw is de plaats waar de beenderen 
der schildpadden worden verbrand. Schildpad
en haaienvleesch wordt alleen in den tempel 
genuttigd. Verder zijn in do nabijheid de huisjes 
opgericht waarde jongelingen vóór hunne deelne
ming aan de feestelijkheden twee maanden moe
ten doorbrengen. Buiten de darma dansen man
nen en vrouwen afzonderlijk. Feestelijk gekleed 
zijnde, wordt het haar helmvormig naar boven 
gewonden, met een paradijsvogel daarin gesto
ken; allerlei versierselen worden aan liet lichaam 
gehangen benevens een rood katoenen schaam
lapje. Een man gaat zingende voorop, met do 
vlakke hand do maat slaande op de trom, om 
op een gegeven oogenblik in gebukte houding 
met do beenen afwisselend achterwaarts op den 
grond te trippelen, wat al do volgers terstond 
nadoen, bij den zang in koor in vallende. De vrou
wen houden elkaar met de armen over de schou-
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ders vast, eveneens het bovenlijf vooroverge
bogen, in een halven kring met kleine passen op 
de maat vooruitgaande.

Moet een hongitocht ondernomen worden, dan 
is er tevoren steeds feest in do darma, ovenzoo 
bij den terugkeer. Het grootste feest is echter 
eenmaal ’r jaars, bij het begin van den West
moesson, zijnde de aan vang der haaien vïsscherij, 
die bijna onafgebroken op kleiner schaal wordt 
voortgezet, totdat do tijd voorbij is. Met het 
doorkomen der Oostenwinden wordt dit bedrijf 
gestaakt. De darma laat men dan vervallen om 
dien weder in orde te brengen en opnieuw to 
beschilderen tegen het intreden van den vol
genden Westmoesson. Het wichelen wordt alleen 
toegepast bij diefstal om den dader te ontdekken. 
De dooden worden begraven; als het lijk ver
gaan is, wordt de schedel opgegraven en in do 
ruimte onder de woning bewaard.

3e. De Papoea's van Takar wonen tussclien do 
Tor- en Biririvicr. In uiterlijk verschillen zij 
weinig van die. welke de eilanden bewonen; 
alleen is hun neus sterk gekromd met breed o 
neusvleugels. Slechts enkele vrouwen zijn geta
toeëerd. Velen hebben de oorlellen niet doorboord 
of slechts aan éón kant en maar weinigen hebben 
een doorboord neustusschenschot, waarin dan een 
geslepen schelp gestoken wordt. De woningen zijn 
stevig en goed' afgewerkt, als op do eilanden; 
het omliggende terrein wordt bijzonder zindelijk 
gehouden, elke onreinheid wordt terstond 
wijderd. Do tuinen met aanplantingen van aard
vruchten en groenten zijn omheind.

Hun wapens bestaan uit pijl en boog; do pijlen 
zijn soms aan de punt voorzien van een beentje 
van den springhaas. Er is hier maar één tempel, 
gelijk aan dien te Jamna, zonder beeldjes en 
met een huisje waarde huwbare jongelingen ver
toeven. Zij houden zich hoofd zakelijk bezig met 
het kloppen van sagoe.

4e. De Papoea's van Saweh. Deze Papoea’s 
wonen langs do Sermowairivier; zij zijn van éón 
taalstam met do bewoners van hot stroomge
bied van do Sokoato of Boarira, linker zijrivier 
van dc Scnnowai, terwijl zij ook nog eenigo 
kampongs bewonen ton Oosten van Kaptiaoe.
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In het algemeen kan men dus zoggen , dat het 
gebied van deze Papoea’s zich uitstrekt ten 
Zuiden van dc Walckcnaer bocht.

Het type van den Sawoh-stam wijkt niet. veel 
af van dat der andere kuststammen. In het algo- 
ineen zijn zij wat forscher en broeder gebouwd,

. met sterk ontwikkeld spierstelsel en korter en 
breeder hoofd. De vrouwen zijn klein en tonger, 
gebogen door hot steeds dragen van zvare 
vrachten. Het hoofdhaar wordt bij do jongens 
kort geknipt; ook vele volwassenen hebben deze 
haardracht. Andere volwassenen kobben echter 
slechts het voorste gedeelte .van het haar afge
schoren of kort geknipt, terwijl het overige ge
deelte wat langer, ook wel in lange of korte tres
sen wordt gedragen; enkele mannen dragen ook 
het lange treshaar als in Tarfia gebruikelijk is. 
Oude mannen dragen meestal volbaard of sik. 
De vrouwen dragen het hoofdhaar half kort ge
knipt; enkele oude vrouwen dragen echter kort 
treshaar. Mannen en jongens dragen een scliaam- 
scliortje, op.dezelfde wijze vervaardigd als do 
schoudertasschen. Bij velen is dit schortje ver
vangen door een lapje ingevoerd katoen. Vol
wassen mannen, die reeds iemand gedood hebben, 
dragen een groole, langwerpige, vierkante lap 
van dezelfde stof als het schortje, neerhangend 
over het zitvlak. Dc vrouwenkleeding bestaat 
uit een langwerpig- vierkante lap van geklopto 
boomschors, om de lendenen geslagen. Als 
naaigerecdschap worden lange doornen en been- 
priemen gebruikt. Onder de sieraden nemen 
kralen banden, afkomstig van Tarfia, de voor
naamste plaats in. Van ingevoerde glas- en schel
pen kralen worden verschillende hoofd-, hals-, 
schouder-, lende- en armkettingen en banden 
vervaardigd. Een enkele oude man werd hier 
gezien met glaskralen geknoopt in den baard. 
Als voorhoofdsversiering worden ook pluimen 
van casuarisvedcren of halfrond gebogen, met 
veren bezette repen casuarisvel gebezigd. In do 
ooren worden in elkander gebogen casuaris- 
vleugelslagpennen gedragen, waaraan bij do 
vrouwen dikwijls hangers van kralen, bij de 
mannen pompons van kocskoesvel of haartres- 
sen, bij sommige kinderen ringetjes van gedroog
de, ia elkander gebogen luchtpijpen van jaar- 
vogels. Verscheidene mannen hebben een korte 
bamboe cylinder in het oorlelgat gestoken; soms 
zijn deze kokers met eenvoudige ingebrando lij
nen en stippen versierd. Bij de vrouwen komen 
ook ingevoerde oorringen van schildpad voor. Do 
mannen hebben algemeen het neustusschcnschot 
doorboord; in het gat wordt gedragen: of een 
kort stuk bamboe, öf een dubbel conisch geslepen, 
ongeveer 10 cM. lange staaf van Tricadnascholp, 
óf 2 aan elkander verbonden varkcnsslagtandcn; 
do beide laatste versieringen echter alleen bij 
feestelijko gelegenheden. De neuspunt en het 
onderste gedeelte van den neusrug zijn doorboord 
op 1, 2 of 3 plaatsen. Door deze kleine gaten 
worden de zwarte draden van een fangersoort 
gestoken; deze liggen dus als evenzoovelo hori
zontale strepen over do neuspunt on rug en zijn 
bovendien dikwijls versierd met eenige scholpjes 
of kralen. Oudere en eerwaardige mannen hebben 
wel een tamelijk groot gat in den neusrug boven 
do nousvleugels, gewoonlijk versierd met een 
kort, rieten staafje. Behalve de reeds genoemde 
kralen-armbandon, worden om den bovenarm 
ook nauwsluitende banden van fijn gevlochten

bics en van dunne rotan gedragen. Do laatste 
banden worden gebezigd om vuur te maken. 
Als londeband dragen vele mannen touwtjes, 
waarop geregen aaneengeschakelde cylindors 
van varkensbeon, afwisselend met groote kralen 
van bruine boschvruchten; soms hangt aan den 
band ook een zeeschelp. Tatoeage, verminking, 
scarificatie, enz. zijn onbekend. Op het oorlogs
pad gaande, wordt het gezicht zwart gemaakt 
mei roet. Do Saweh-Papoea’s zijn goedhartig, 
vriendelijk en hulpvaardig, zij maken een sym
pathieker indruk dan menige andere Papoca- 
stam. Zij zijn echter kinderlijk nieuwsgierig en bij 
nadere kennismaking hinderlyk vertrouwelijk.

De huizon staan op palen en zijn gedekt met 
op elkander gebonden, overlangs gesploten 
sagoebladeron. Er is een afscheiding in tusschen 
het mannen- en vrouwenverblijf. In het eerste 
slapen ook de jongens en de ongetrouwde mannen. 
Het schut is ongeveer 1.20M hoog en gemaakt 
van boomschors. Aan de onderzijde is een drie
hoekig gat voor do honden. In het vrouwenver
blijf is een elliptische stookplaats van klei. Beide 
vakken hebben een afzonderlijken toegang 
middels een deuropening, die zoo smal is, dat 
men zich er slechts schuin doorheen kan werken. 
Afzonderlijke mannen- of jongenshuizen be
staan niet. De door het huwelijk gewettigde 
coïtus wordt in het vrouwen verblijf uitgeoefend. 
Als een vrouw moet bevallen, wordt voor haar 
een hutje gebouwd, waarin de bevalling plaats 
vindt. Dadelijk daarna gaan vrouw en kind over 
naar het vrouwenverblijf. Gedurende do men
struatie is geen verandering van verblijf noodig.

Om vuur te maken wordt een droog stuk hout 
op een ander stuk hout geplaatst, waaronder 
wat uitgeplozcn, droog klappervezel e. d. De 
rotanband wordt gedeeltelijk afgowikkeld, in 
hot uiteinde een lus gelegd, waar een stukje 
hout bij wijze van handvat doorgestoken wordt. 
In gebukte houding en met één voet het droge 
hout vastklemmend, wordt de rotan dan snel 
heen en weer gehaald.

In plaats van do vroeger gebruikte steenen 
bijlen, messen en schrapers worden thans overal 
ijzeren voorwerpen aangetroffon, door de vogel- 
jagers ingevoerd.

Het hoofd voedsel levert de sagoepalm, waar
van uitgestrekte bosschen tusschen do heuvels 
worden aangetroffen. Do sagoo wordt genuttigd 
als papéda (pap); verder door een klomp ruwe 
sagoe in het vuur te branden; nadat de hard 
gebrande korst gegeten is, wordt dit proces 
telkens herhaald; dan ook als sagoekocken, 
gemaakt door ’t roosteren van ruwe sagoe in 
pisangbladeren boven het vuur en eindelijk als 
gestoomde sagoe met groenten. Om dit laat
ste gerecht te bereiden wordt de papéda of 
ook wel ruwe sagoo op eenige lagen groote 
bladeren uitgespreid, waarover een dikke laag 
bladgroenten. Hierop komen in het vuur ver
hitte steenen, die wederom met bladeren worden 
bedekt, op het geheel wordt water geworpen, 
zoodat de stoom er aan alle zijden uitslaat. Daar
na wordt do bundel tot een pak samongorold en 
terzijde gelegd om verder gaar te stoomen. De
zelfde methodo wordt ook toogepast voor de 
bereiding van groenten. Om het water aan den 
kook te brengen wordon er met houten tangen 
gloeiendo steenen in gedaan. Vorder worden aan
geplant en genuttigd: oobi, kötèla, këladi, dja-
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zijn eenvoudig en onversierd. Voor het afmaken 
van vijanden dienen dolken van oasuarisbeen. 
Van vijanden, neergelegd op verafgelegen plaat- 

worden slechts de handen of voeten mede
genomen. Bij het dansfeest worden die tropeeën 
opgehangen op qen goed zichtbaro plaats en 
later begraven.

Een bestuur bestaat hier niet; moed, lcrijgs- en 
jachttalent, slimheid en schranderheid zijn do 
eigenschappen, die iemand tot hoofd bestempe
len. Het woord „dawimna”, waarmee een hoofd 
wordt aangeduid, betcekcnt: „dapper”, „uit
stekend”. Bepaald gezag hebben deze hoofden 
niet. Er bestaat een soort primitief adatreebt, 
volgens hetwelk enkele misdrijven op bepaalde 
wijze worden gestraft. De benadeelde persoon is 
tevens de straf voltrekker. Een dief wordt ge
straft met een pijlschot door het dik van een dij; 
overspel wordt op dezelfde wijze gestraft, doch 
met een grootere pijl. Vrouwenroof wordt met 
den dood door een pijlschot gestraft.

Bij de dansfeesten worden gebruikt de mond- 
trorn van bamboe, heilige fluiten en een lang 
houten hoorn. De twee laatste instrumenten 
worden nieuw vervaardigd voor elke gelegenheid; 
do bamboe fluiten, die niet door vrouwen-'ïnogen 
worden gezien, worden na gebruik weggestopt in 
het bosch en de houten hoorns worden aan de 
kinderen als speelgoed gegeven. De dansen be
staan in het heen en terug loopen in iets voor
over gebukte houding, daarbij klappend in do 
handen; de beweging bestaat in korte, stampende 
passen; de zang bestaat in een eentonig herha
len van het zelfde woord. De zang begint heel 
zacht, stijgt geleidelijk in tempo en kracht en 
eindigt met een gebrul, waarna men weer van 
voren af aait begint.

De dooden worden in of bij de kampong be
graven; de graven zijn niet te herkennen door 
eenig toeken of versiering. In sommige kampongs 
worden echter de lijken op staketsels in het 
bosch gelegd. Is het lijk vergaan, dan wordt do 
schedel met onderkaak medegenomen en opge
hangen aan den buitenkant der huizen.

Men gelooft aan geesten, die in hoofdzaak 
boosaardig zijn on daarom door het aanbieden 
van lekker eten goed gestemd moeten worden. 
Tegen de mindere geesten beschermt men zich 
door amuletten. Do opporgcest, „sangan” ge
noemd, huist op de groote bergen. De oude 
mannen brengen zijne bevelen ter kennis aan de 
jongeren. Offermaaltijden worden den sangan 
aangeboden, waarbij vrouwen en kinderen niet 
tegenwoordig mogen zijn. Gedurende het feest 
wordt steeds op de fluiten geblazen om de 
vrouwen te waarschuwen niet in do nabijheid 
te komen. Zien de vrouwen het feest of de fluiten, 
dan gelooven zij te moeten sterven.

Iemand die ziek is, laat zich afranselcn met 
jeukbiaderen tot hij van jeuk en pijn rond
danst. Geneesmiddelen kennen zij niet. Groote 
been- en voetzweren komen veel voor, zoo ook 
gevallen van malaria, framboesia en elephan- 
tiasis.

5e. De Taboe-dammen. Hef gebied van deze 
stammen ligt aan den bovenloop der Sermowai- 
rivier. Deze Papoea’s zijn nomaden. Zij wonen 
in eenvoudige afdaken; tuinen worden door hen 
niet aangelegd. Zij leven in voortdurende vrees 
voor overvalling, maar vermoorden op hun 
beurt ook lederen Papoea van een anderen stam,

goeng, suikerriet, pisang, klappers enz. Ook 
worden vrijwel allo in het bosch en in het water 
levendo beeston genuttigd. Een zeer groote, 
behaardo, groenzwarte rups, „cinocm” genaamd, 
wordt als bijzondero lekkernij beschouwd. 
Slangen worden niet gegeten. Het vlccsch wordt 
gewoonlijk geroosterd, soms rauw genuttigd. Op 
zout zijn zij zeer gesteld; in de behoefte er aan 
wordt voorzien door gebruik van zeewater. Dit 
wordt in groote kalcbas-flessclien naar het bin
nenland vervoerd. Als eetgereedschap dienen 
lepels van varkensbeen en van palmhout, bene
vens vecltandige houten vorken, die dikwijls 
in hot haar gestoken worden. Do lepels worden 
bewaard in de schoudertasschen of gestoken 
onder een boven-armband. Sirih wordt gekauwd 
en tabak gerookt. Als kalkkokers doen onver
sierde bamboe cylinders dienst, gesloten met een 
stop van bladeren, of langwerpige en ronde kale
bassen. Meestal wordt de tabak gedraaid tot 
buitengewoon lange en dikke sigaretten. Man
nen en vrouwen zijn hartslochtclijke rookers. 
Bedwelmende dranken zijn den Saweh-Papoca 
onbekend.

Op jacht worden alleen pijl en boog gebruikt; 
voor de vischvangst wordt een meerpuntige pijl, 
tevens vogelpijl, gebezigd; deze ontbreekt nim
mer in de uitrusting van den Sermowai-Papoea. 
Ook wordt de visch met een soort vergif gevangen, 
maar fuiken en netten zijn hier onbekend. Zij 
bezitten groote tuinen, dikwijls ver van de 
kampongs verwijderd. Behalve de reeds genoem
de vruchten worden hier ook gekweekt: pinang, 
brood vrucht hoornen, boonen, mais en tabak. 
Het openkappen en aanleggen der tuinen ge 
schiedt door de mannen, liet vérdere schoon
maken, planten, onderhouden en oogsten door do 
vrouwen. Bij het planten en zaaien wordt een 
pootstok gebruikt. Verdere grondbewerking 
komt niet voor. Varkenstcelt komt algemeen 
voor. De varkens loopen vrij rond. Honden treft 
men overal aan; zij worden gebruikt bij de jacht 
en goed behandeld.

Voor het vervoer, dat hoofdzakelijk door do 
vrouwen geschiedt, worden gebezigd draagnetten 
en lange lappen van geklopt e boomschors, welker 
uiteinden door een band verbonden zijn. In dezen 
zak voert ook de moeder haar zuigeling mede. De 
vracht wordt op den rug gedragen, de band om 
het voorhoofd geslagen. De mannen dragen 
hun kleine benoodigdheden in den schouder- 
tasch. Prauwen zijn er niet; de rivieren worden 
doorwaad. De handel bestaat uitsluitend in ruil
handel. Om te tellen wordt een touw met knoo- 
pen gebruikt. Oude kralen worden .o. a. als ruil
middel gebruikt; zij zijn afkomstig van de kust
streken, Jamna enz. De bruidschat wordt be
taald in oude kralen en steenen bijlen, die een 
soort poesaka vormen, doch van geen praktisch 
nut zijn. Elke man bezit één of meerdere schouder
tasschen om den hals of om een schouder gedra
gen. Ook de vrouwen gebruiken deze tasschen, 
doch van eenvoudiger maaksel. De sehaam- 
en zitvlak-bedekkingen zijn feitelijk niets anders 
dan de helft van een gi'ootc tasch. De benoodigde 
draad of het touw wordt verkregen van den 
binnenbast van den blinjoeboom.

Het hoofd wapen is pijl en boog. Er zijn niet 
minder dan 21 soorten, meestal mooi versierde 
pijlen, waarvan slechts 3 voor de jacht zijn be
stemd, de overige voor oorlogsgebruik. De bogen
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dien zij ontmoeten. Er werd nog weinig aanra
king mot dezo lieden gekregen.

Ge. De Papoea's van Tarjia. Deze Papoea’s 
wonen aan do Mattererbaai, ten Ooston van do 
Walckonacr bocht. Zoowel mannon als vrouwen 
zijn goed gevormd en krachtig ontwikkeld. Do 
eersten zijn niet erg behaard en hebben het haar 
in tressen van ongeveer 4 dM. lengte saamgo- 
bonden, hot achtereinde in den nek hangende en 
met bosjes casuarisvederen versierd. Zij hebben 
een broeden, groetten neus; weinigen lijden aan 
casoado. Litteekens van brandwonden ontbreken 
en slechts enkelen zijn getatoeëerd; daarentegen 
versieren zij zich met krulvormigo figuren van 
een vingerbreedte op borst en buik met natge
maakte sirihkalk. Slechts één der oorlellen is 
doorboord, gewoonlijk de linker; het gat wordt 
door een bamboe kokertje uitgerekt. In den neus 
dragen zij rondgeslepen stukjes schelp en over 
het voorhoofd een sieraad van kralen en schelp
jes. De linker pols is omwonden met 4 tot 10 
stuks rotan banden, waardoor kwetsing bij het 
afschieten der pijlen voorkomen wordt. Om 
onderbeen en opperarm zijn breede banden ge
vlochten, waarin dolken en schrapertjes gestoken 
worden. Op den buik hangt een klein voorschoot, 
dat nauwelijks de schaamdeelen bedekt. Ieder 
draagt een tasch van klapper bladeren, waarin 
tabak en andere artikelen worden bewaard. De 
vrouwen hebben zich kaal geschoren, dan wel 
het haar eveneens tot tressen gedraaid; het hoofd 
is dan bedekt met 2 of 3 kransen van aan el
kander gehechte tressen, die het aanzien hebben 
van krulletjes met een kale plek op den kruin. 
Zij slaan een breed stuk boomschors sarongvor
mig om het middel en zijn met tal van hals
snoeren omhangen.

De woningen hebben slechts do halve grootte 
van die van Westelijk Nieuw-Guinca; zij hebben 
naar vier zijden afhangende daken met een 
kleine opening in het voor-cn achterdakvlak, 
welke openingen toegang vcrleenen tot een naar 
die zijden bij wijze van galerij uitgebouwd ge
deelte. Het voor- en achterstuk der kleinere wo
ningen is niet overdekt. De naar zee gekeerde 
indekking heeft min of meer den vorm eener 
schildpadschaal, een vorm die aan dit deel dor 
Noordkust overigens geheel ontbreekt. De om
wand ing is van bamboe of sagoe blad nerven en 
stevig in elkander gezet. Do deuropeningen wor
den door valkleppen van hetzelfde materiaal 
gesloten. In de kampong Pigajab is een feesb- 
tempol, „marim” genaamd. Do trommen zijn 
mot zorg bewerkt; do heilige fluiten bestaan ge
woon lijk uit meerdere bamboegeledingen.

Hun wapens zijn boog en pijlen en houwers; 
ste • en bijlen worden hier nog wol aangetroffen, 
maar in het gebruik reeds lang door ijzeren kap
mess n vervangen. De hoofdblokken zijn groot 
en h dl ben de gedaante van een dier. Bedwel
mende dranken kennen zij niet. De bekende 
korwaars worden hier niet vervaardigd.

De Papoea’s van Tarfia bezitten groote 
zoewaardigo vlerkprauwcn, die 5 roeiers on 400 
K. G. bagage kunnen vervoeren. Zij kunnen 
echter slechts vóór den wind, hoogstens nog 
halverwind zeilen. Bovendien bezit iedere kust
bewoner zijn smal vlerkprauwtje, slechts aan één 
zijde voorzien van een uitlegger of vlerk. Er is 
maar één vlerk om gomalckelijker te kunnen 
aanloggen, doch de stabiliteit wordt er zeer dooj

verminderd. Er kunnen in dezo vaartuigen 2 
tot o personon plaats nomen.

De kampongs staan, even als meer Oostelijk, 
onder een lcorano, dio echter niet veel te vertellen 
heeft buiten kwesties van oorlogvoeren en het 
sluiten van huwelijken. Een kampong bestaat 
soms uit meerdere gedeelten, elk met een eigen 
korano; zoo heeft Tarfia 3 korano’s; gewoonlijk 
heeft er één meer invloed dan de anderen en die 
wordt dan ook de korano genoemd. De 
digheid is erfelijk, maar alvorens in zijne rechten 
te treden, moet een nieuwe korano een feest 
geven.

Het huwelijk is niet zoo eenvoudig. Zijn man 
en meisje het eens, dan schaakt hij haar, en 
vlucht naar een naburige kampong. Beider ver
dwijnen gemerkt zijnde, ontstaat er een formeclo 
oorlog tusschen do beide families, waarbij ge
wonden, zelfs dooden vallen. Een tusschen persoon 
voort nu de onderhandelingen. Is men het over 
de huwelijksgift eens geworden en vindt ook de 
korano het huwelijk goed, dan pas keert het 
jonge paar terug. Na eenigen tijd heeft de totale 
verbroedering plaats, de gift wordt betaald en 
het huwelijk gesloten. Het gevaar, verbonden 
aan het doen van een huwelijk, gepaard met het 
verbod voor weduwe of weduwnaar om te her
trouwen, verklaart waarschijnlijk het geringe 
kindertal in deze streken. De vrouw speelt hier 
een belangrijke rol; de mannen zullen niet gaarne 
iets doen zonder de vrouwen tevoren te raad-

waar-

plegen.
Het vrede sluiten is een belangrijke plechtig

heid. Nadat de beide partijen door derden te
zamen zijn gebracht, deelt de eene partij, de 
gasthecrcn, pinang on sirih rond, tevens krijgen 
de gaston, de andoro partij, een veeg kalk op 
borst en schouders. Gedurende het pinangeten 
wordt door beido partijen druk geredeneerd.
Daarna brongen do gastheeren geschonken voor 
de familie van de gesneuvelden der andere 
partij, waarbij natuurlijk aanmerking gemaakt 
wordt op het geringe bedrag der vergoeding.
Die geschonken bestaan uit parangs, steenen 
bijlen, kralen gordels enz. Eenige dagen later 
heeft bij de andere partij eenzelfde plechtigheid 
plaats. Zoo men iemand ziek wil maken of hem 
wil doen sterven, dan geeft men hem door spu
wen of blazen behokst (dus niet vergiftigd) 
voedsel te eten. Uit den aard der zaak is daarbij 
dikwijls de hulp van derden noodig daar men, met 
de bovenstaande wetenschap, niet licht van 
elkander iets zal aannemon. Ieder sterfgeval, 
niet door ongeluk ontstaan, wordt toegeschreven 
aan hot nuttigen van zulk behekst eten, en dik
wijls hebben naar aanleiding daarvan wraak
oefeningen plaats.

Het begraven geschiedt in een kuil van onge
veer 1 M. diopte; het lijk wordt toegedekt met 
de seheeden van niboengbladeren. De kuil wordt 
gevuld en op hot graf wordt een klein huisje van 
atap, met gaba-gaba omwanding gebouwd. Bij 
voorname personon wordt het huisje met eenig 
houtsnijwerk versierd. Verondersteld wordt, dat 
de geest van don overledene nog eenigen tijd in 
zijn woning vertoeft; om zijn slechte invloeden 
te ontgaan, neemt do familie na eenige dagen 
een bad, waarmede de geest als verjaagd wordt 
beschouwd. ,> ^

7e. De Papoea's van Tanah-Mérah. De mannon {' . "7
zoowel als do vrouwen dragen het^ haar kort • v
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i
Dc wapens bestaan uit pijl en boog en dolken 

vervaardigd uit casuarisbeenderon; ook de stee- 
bijl is nog in gebruik. De prauwen, hebben 

één vlerk; vóór- en achtersteven zijn eenvoudig 
bewerkt, maar langs den buitenkant prijken 
stervormige figuren; de pagaaien zijn bijna 2 M. 
lang en kunstig uitgesneden. Als cenig muziek
instrument dient de trom.

Ook hier staan de kampongs onder gezag van 
korano, die even veel of even weinig te ver

tellen heeft als zijn gelijke in Tarfia. He', huwelijk 
is eenvoudig. Als men het over de le betalen huwe
lijksgift eens is en familie en korano toestemming 
gegeven hebben, staat niets meer het huwelijk in 
den weg, dat zonder bijzondere coremoniën, met 
een eetpartij gevierd wordt. Somtijds worden 
reeds kinderen uitgehuwelijkt. Veelwijverij komt 
voor; een maximum van zes vrouwen wordt 
echter zelden overschreden. Alle vrouwen wonen 
tezamen in hetzelfde huis, maar hebben afzon
derlijke vertrekken. De eerste vrouw heeft vele 
rechten boven de andere.

Over het algemeen zijn de Papoea’s van Tanah- 
Mérah rustig en vredelievend. Met de bewoners 
van het gebergte staan zij op goeden voet. De 
vrouwen halen de sagoe van die bergbewoners 
en ruilen die tegen visch. Met dc verder in het 
binnenland wonende stammen voeren zij echter 
somtijds oorlog.

Se. De Papoea's aan de Humboldtbaai. Do 
mannen zijn in het algemeen flink gebouwd en 
sterk gespierd. Zij zijn vrij behaard en velen 
dragen een ringbaard, maar geen knevel. Zij 
loopen bijna geheel naakt, sommigen dragen een 
schaambedekking. Dc bewoners van de Oostelijk 
gelegen kampongs, tezamen Sëka genaamd, 
dragen een penisdop, gemaakt uit de vrucht van 
een Lagenaria. Om den hals hebben zij veelal 
een collier van groote kralen; om bovenarmen 
en kuiten dragen zij gevlochten banden en op het 
lichaam een gevlochten bandje, dat een kruis op 
de borst vormt. Bij feestelijke gelegenheden 
stoppen zij in de halsversiering en de armbanden 
reukgras en hel gekleurde crotonbladeren. Het 
reukgras geeft aan alle voorwerpen, die er mede 
in aanraking zijn geweest een eigenaardige 
lucht, die overal heerscht waar deze Papoea’s 
huizen. In het doorboorde neustusschenschot 
dragen zij twee aan elkander verbonden var
kenstanden. In de ooren dragen zij schild pad - 
ringen. Tatoeage komt voor on wordt aan ge
bracht op den rug; de figuren stellen voor: 
een kikvorsch, bloedzuiger, boog, pijl o. d. g. In 
den haarbol ontbreekt nimmer een kaïn, die voor 
verschillende doeleinden wordt gebruikt; zooals 
bij het krabben, het opmaken van het haar of 
het nuttigen van sagoe. De kleine jongens, die 
nog niet in de karwari zijn, dragen het haar óf 
kaal geschoren óf in een kam, die van het mid
den van het voorhoofd naar het achterhoofd 
loopt. Het haar wordt afgeschfapt met een schil
fer van den bast van de bamboe. De jongens in de 
karwari en de ouderen dragen den wollen haar
dos en deze wordt netjes onderhouden, vooral 
door de Tobadiërs. De jongens van de karwari 
zijn dc ouderen daarin behulpzaam. Om den 
haarbol des nachts niet in de war te brengen, 
slapen zij met het hoofd op een slaapbankjc, 
bestaande uit een met snijwerk versierde lat op 
twee voeten. In het haar worden dikwijls bloemen 
gestoken. Bij feesten worden lichaam en haarbol

on daarover een pruik van mcnschenkaar of een 
soort kap van rotan. De neus-, oor-, pols-, bcen- 
en enkelversierselen verschillen soms met die 
van elders, andere komen weer overeen; meer 
opvallend zijn dc voorhoofdsicraden met pitjes 
van wilde pisang en oorhangers van de sneb van 
een jaar vogel. Het borst versiersel van varken «- 
tanden en sagoepitjes is geheel gelijk aan dat 
van dc Humboldtbaai. Dc oorlellen worden 
uitgerekt door er telkens dikkere bamboe in 
te steken, vandaar dat bij velen de oorlel is 
uitgescheurd. Do meesten hebben een grooten, 
zwaren baard. Sommigen dragen een lapje als 
schaambedekking, velen loopen echter geheel 
naakt. Cascado komt veel voor. Do vrouwen zijn 
leelijk; enkelen zijn op het voorhoofd getatoeëerd 
en velen scheren het hoofd kaal en besmeren de 
kruin met roode klei. Van jongens en meisjes 
wordt op 4 of 5 jarigen leeftijd aan weerszijden 
het haar boven de slapen afgcschorcn, zoodat 
er een soort kam in het midden blijft staan. 
Tegen den tijd van'de man- of huwbaarheid is 
het haar weer aangegroeid.

Deze Papoea’s zijn wat meer ontwikkeld dan 
die van de andere stammen in het kustgebied. 
Een groot deel der bevolking spreekt een weing 
Maleisch, men bedrijft den tuinbouw met meer 
zorg en heeft wat meer lust in handeldrijven. 
Overigens komen ook hier twisten en geschillen, 
gepaard met moord, nog veel voor.

De huizen komen overeen met die van Tarfia, 
doch zij staan dichter bij elkander en worden 
niet door ladders of ingekerfde boomstammen 
beklommen. Behalve door valluiken, heeft men 
hier ook toegang door gewone deuren. In do 
woning is ongeveer een derde gedeelte afgeseho- 
ten tot slaapplaats, welke binnengegaan wordt 
door over de afscheiding heen te slappen. In 
het hoofd vert rek zijn twee stookplaatsen, waar
boven groote trechtervormige bakken van blad- 
scheeden, waarop visch gerookt wordt en die aan 
een der zolderbalken zijn opgehangen. Verder 
vindt men hier allerlei huisraad waaronder
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zwart berooktc jiotten, gebakken van dc hier 
alom aanwezige roode klei. Vóór of ter zijde van 
de huizen zijn boven vrij diep water niet-overdek- 
te vloeren aangebraeht, waar des avonds met 
fakkels gevischt wordt. De visch komt op het 
licht af en wordt door de reten der planken gehar
poeneerd. De huizen op den vasten wal staan 
eveneens op palen en zij zijn gelijk aan de andere. 
Nabij den ingang is een horde uitgebouwd tot 
zitplaats; hieronder is de. ruimte stevig omheind; 
zij dient tot begraafplaats der dooden. De tempel 
heet hier „kanewa milé”; hij is eveneens boven 
zee gebouwd op ongeveer 3.5 M. hooge stijlen. 
Toegang verkrijgt men door een kleine vierkante 
opening in den vloer. De rood en wit beschilderde 
einden van den nokbalk stellen visschen voor, 
waardoor men bedoelt voordeel bij de haaien- en 
schildpad vangst te hebben.

Ten teeken van rouw over een gestorven 
familielid dragen de vrouwen gevlochten, witte 
banden met afhangende, ongeveer 2 dM. lange 
franje aan bovenarmen en kuiten, zoomede 
polsmofjes. De mannen dragen eveneens deze 
rouwkleeding, welke aan het lichaam moet ver
slijten. Algemeen wordt door de mannen in het 
binnenland, die reeds iemand gedood hebben, als 

soort eereteeken een over het zitvlak afhan-een
gende taseh voor kleine benoodigdheden gedragen.
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wel versierd met roodc, zwarte on witte figuren. 
Het zwart wordt verkregen door gebruik van 
roet, het rood van de roode aarde en liet wit van 
kalk. Een onafscheidelijk voorwerp is voor den 
Papoea hot tasehje, waarin hij alles bowaart, wat 

hem heilig is. Hieraan hangen kostbaro 
kralen (sëmboni). Deze kralen, waarvan men tot 

toe de herkomst niet heeft kunnen bepalen, 
zijn zeer oud. Het gcheelo leven van den Papoea 
is nauw verbonden met deze kralen. Do vrouwen 
zijn niet zoo leelijk als die van Westelijk Nicuw- 
Guinoa. Als sarong dragen zij een stuk geklopte 
boombast, om het middel '\astgebonden door een 
rood koord, soms versierd met roode schelpjes. 
In de ooren dragen zij talrijke ringen van schild
pad, soms twintig in één oor. Jonge meisjes dra
gen dikwijls aan het doorboordo neusschot een 
kostbare kraal. De borst en de rug zijn dikwijls 
versierd met dikke litteckens in sierlijke vormen. 
Het haar dragen de vrouwen in lange krulletjes, 
die mot roode aarde ingesmeord worden. De 
bekende huidziekte, de cascado, komt onder haar, 
evenals bij de mannen, veel voor.

De huizen zijn achtzijdig ,goed afgewerkt en 
rusten op groote palen; de vloer bestaat uit 
stevig bevestigde niboenglalten en de omwan- 
ding uit sagocbladnerven. De hooge daken zijn 
aan vier hoeken eengszins afgerond; zij hangen 
betrekkelijk ver over den wand naar beneden. 
Het huis is door een galerijtje omgeven, waarop 
brandhout ligt en dat tevens als zitplaats dient. 
De top der daken wordt gestoken door de tjèhè, 
zijnde het onderste deel met de wortels van een 
soort Areca of Ptychosperma, waarop zich een 
gedeelte van den stam verheft, dat cenigszins in 
de gedaante van een monschelijke figuur is 
uit gekapt en gedeeltelijk met roode aarde is be
streken. De binnenruimte is in een paar vertrek
ken verdeeld met op een paar plaatsen een stook
plaats, waarboven breede toestellen tot het 
rooken van viseh. De voornaamste voorwerpen, 
die men hier vindt, zijn: tampajans, uit klei ver
mengd met zand, door do vrouwen vervaardigd; 
veelsoortig aardewerk, afkomstig van Tanah- 
Mérali; wateremmers, gemaakt van de bladschec- 
de van den nibocng-palm; steenen bijlen, hoofd
blokken, potlepels, pijlen, bogen, taschjes en 
vischtuig, waaronder eigen on harpoenen. Einde
lijk nog de levensmiddelen, opgehoopt op bam
boe horden.

met netten voor do jacht op wilde varkens, 
gereedschap voor het visschen, kleine prauwen, 
wapens on klocdingstukkcn, die tot den krijgsdos 
behooren on niet zonder regelmaat zijn 
hangen of ncdcrgclegd rond do stookplaats, 
op bij fcostclijko gelegenheden sommige gerech
ten worden bereid. Bijzondere waarde wordt 
gehecht aan de trommen en fluiten, die 
cens hier opbowaard worden en bij het naar bui
ten brengen met doeken of bladeren worden 
omwonden, opdat de vrouwen zo niet zullen 
zien. De dienst in de karwari wordt waargenomen 
door jongens, die voor den tijd dat zij daaraan 
verbonden zijn, daarin moeten werken en slapen.
Zij mogen gedurende dien tijd geen eigendom be
zitten; verwerven zij dit op de een of andere 
wijze, dan moeten zij het onmiddellijk aan do 
ouderen afgeven. Ook dezo jongens mogen de 
vrouwen niet aanschouwen, zij zouden dadelijk 
sterven. Om dezelfde reden is de ingang van do 
korwari behangen met gras, zoodat de vrouwen 
niet kunnen zien wat daarbinnen plaats grijpt.
Vóór do karwari is een groot platvorm van 
planken, dat dienst doet als dansplaats.

Deze Papoea’s zijn vroolijk van aard, bevatte
lijk voor een aardigheid en bij goede behandeling 
is veel van hen gedaan te krijgen. Hun hebzucht 
is echter groot en merkbaar uit al hunne han
delingen. De karwarifecsten vormen een van de 
hoofdfactoren, die eeno oeconomische ontwik
keling in den weg staan; om die feesten concen
treert zich haast heel hun leven. De politieke 
toestand tusschen de kampongs onderling is 
niet altijd even gunstig; naijver komt veel voor 
en tuinkwesties geven soms aanleiding tot 
bloedige twisten. Een vreemd verschijnsel is, dat 
in dit gedeelte van Nieuw-Guinca zulk een ver
scheidenheid van talen hecrsclit. In de Hum- 
boldtbaai komen niet minder dan drie talen voor, 
die volgens het gehoor weinig op elkander ge
lijken.

Het hoofdvoedsel is ook hier sagoe, die na ge- \ f. '}_ 
klopt en gewasschen te zijn, in manden bewaard 
en voor hot gebruik tot een soort pap wordt 
bereid. Do zee levert een overvloedige hoeveel
heid visch op. Het varkensvleesch is zeer gewild, 
maar komt alleen bij feestelijke gelegenheden in 
aanmerking. Aangeplant worden, oebi, pisang, 
suikerriet en klapper. Het bereiden der sagoe 
geschiedt als elders door do vrouwen. Bedwel
mende dranken kent de Papoea hier niet; rooken 
doet hij echter gaarne, evenals pruimen. Een 
kalkdoos, vervaardigd van do vrucht van do 
Lagenaria Vulgaris, draagt hij in zijn tasehje 
dan ook altijd bij zich.

Als wapens dienen pijl en boog, zonder welke 
men ze bijna nooit ziet, maar do boog is dan altijd 
ontspannen. Er zijn vogel-,varkens- en oorlogs- 
pijlen. Do laatstrb hebben gowoonlijk een uit 
been vervaardigdo punt. Andere wapens zijn do 
lans met bamboepunt on do dolk, geslepen uit 
het dijbeon van een casuaris; do laatste wordt 
gestokon in oon band van den linkcr-bovenarm.

De vrouw bewerkt het land on neomt geen deel 
aan de feestmaaltijden; toch hebben zij bij 
twisten enz. veel in te brengen en dat wordt 
door de mannen geduld. Visch wordt op de vol
gende wijze gevangen. Een bank in zee wordt 
met behulp van prauwen mot eon net geheel om
spannen. Eenigo prauwen gaan in do ingesloton 
ruimte cn beginnen do opgesloten visch te jagen;
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De netst afgewerkte, tevens de grootste go- 
l»ouwen zijn do tempels, „karwari” genaamd. 
Deze naam heeft niets te maken met „korwaar”, 
don naam van de bekende beeldjes uit de Gecl- 
vinkbaai. Deze Papoea’s kennen het gebruik 
van afgodsbeelden niet. Er zijn tempels, die 
dienen voor het vieren der feesten na een geluk
kige visch vangst (meer in ’t bijzonder van haaien) 
en gezamenlijk ondernomen krijgstochten. Zij 
hebben een zeer hoog, spits toeloopend dak, 
met een tjèhè in den top of een torentje van hout 
en palm bladeren, waarboven eon afbeelding van 
een visch is bevestigd. De andere tempels zijn 
voel lager en hef dak heeft den vorm eenor grooto 
prauw; beiden zijn achtkantig. Uit de daken 
st eken aan lange staken houten figuren van vogels, 
visschen, salamanders en monschelijke gedaan
ten ten voeten uit, terwijl de omwaïuling van 
buiten omhangen is met risten gedroogde schild - 
padeieron en ketens 
dige is een

van rotan ringen. Het inwon- 
groote ruimte, gedeeltelijk gevuld
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is gesloten. Onder de feestelijkheden moeten ook 
dio gerekend worden, welke plaats hebben bij 
de bevalling eener vrouw; na ongeveer vijf dagen 
worden- de familieleden ton eten genoodigd en 
worden steenen bijlen uitgedeeld. Is er feest in 
de kanvari dan is dit reeds lang van te voren 
merkbaar, doordat er dag en nacht op de trom
men wordt geslagen en op de heilige fluiten wordt 
geblazen. Een en ander wordt aangevuld met 
zang. Het bespelen der fluiten vcreischt groot o 
vaardigheid, de oefeningen hebben plaats diep 
in het boscli, omdat er geen valsche of verkeerde 
tonen in de karwari gehoord mogen worden. Er 
bestaat een groote verscheidenheid in dezo 
fluiten; de bespeling hangt af van den tijd van 
den dag, en van de omstandigheden. Bij het 
feest stellen zich twee Papoea’s in de karwari 
tegenover elkander en beginnen om beurten op 
een fluit te spelen, telkens maar één toon voort
brengende. De toonen volgen elkander steeds 
vjugger op; de overigen dansen in rijen rond, 
terwijl zij met de voeten in de maat op den vloer 
stampen. Het tempo wordt steeds sneller. Do 
ouderen zitten langs den wand en begeleiden den 
dans met slaan op de trommen en met gezang. 
Na eenigen tijd wordt het tempo weer langzamer, 
de tonen volgen elkander met langer tusschen- 
ruimte op om ten slotte geheel op te houden. 
Daarna komen er weer twee nieuwe liefhebbers, 
het dansen wordt voortgezet, gevolgd door ver
schillende andere ceremoniën. Eindelijk vangt 
de eetpartij aan. Ieder krijgt een mand met sagoo 
en een stuk varkcnsvleesch; de brenger hiervan 
rekent natuurlijk op een klein tegengeschenk. 
Komt men op gewone dagen in de karwari, dan 
zijn de jongens bezig met allerlei werkzaamheden: 
netten breien, leguanen vellen over de trommen 
spannen, of het beschilderen der sagoepotten, 
gewoonlijk met vischmotieven. Voor afwisseling 
slaat één van de jongens op een trom, een der 
ouderen heft daarbij een zang aan en alle overi
gen zingen het refrein mede.

Het begraven geschiedt door het lijk in ge
strekte houding in den grond te leggen. Is do 
dood het gevolg van in den strijd bekomen 
wonden, dan blijft het lijk drie dagen boven aar
de vóór het begraven wordt; in de karwari 
wordt dan een feest gevierd.

9e. De Papoea’.? aan de Arso. Deze Papoea’s 
wonen in het stroomgebied van de Arso, een 
linker zijrivier van de Tami. De mannen dragen 
over het algemeen het hoofdhaar korter dan aan 
do Humboldtbaai, met een streep van langere 
haren, loopende van voorhoofd tot nek, oen 
soort langen kuif vormende. Van een insmeren 
of kleuren zooals in do Humboldtbaai, is hier 
geen sprake. Wel komt voor het zwart maken 
van het gezicht; dit schijnt een soort van krijgs
haftigheid aan te duiden, want zij doen het 
o. a. wanneer zij lang in het bosch zijn gebleven 
na terugkeer van een varkensjacht en ook wan
neer zij zich ten strijde uitrusten. Tatoeëering en 
versiering door snijden en branden kennen zij 
niet. Het neustusschenschot is bij alle mannen 
doorboord; velen steken door dit gat een, onge
veer 5 cM. lang houtje, bij enkelen nog versierd 
met een rood pitje op beide uiteinden. In do 
ooren dragen bijna alle mannen één of 
oorringen; ook de vrouwen dragen deze, 
van kleiner afmetingen en grootendeels 
schelpen gemaakt. Als hoofd versiering dragen,

•;met speren tracht men ze te spietsen. De opge
jaagde visch tracht over het net heen te springen, 
maar wordt handig in netjes opgevangen. Wee 
dengene, die een visch laat ont snappen. Hij wordt 
luide uitgejouwd en gehoond. Op schildpadden 
wordt jacht gemaakt in open zee met lange 
speren. Do bewoners der baai zijn uitstekende 
zeilers. Met hun ranke prauwen, voorzien van 
één uitlegger en groote zeilen, onderhouden zij 
een drukke gemeenschap met de meer Oostelijk 
gelegen kampongs; Westelijk gaan zij tot Tanah- 
Mérah en Tarfia. Deze tochten dienen tot het 
verkrijgen middels ruiling van varkens, steenen 
bijlen en do zoo begeerde met schelpen versierdo 
buik- en armbanden.

Ook hier staat aan het hoofd der kampong 
een korano, Taubadi heeft er zelfs twee. De ccno 
is niet veel meer dan een familiehoofd, de ander 
heeft voornamelijk een geestelijke macht, of
schoon hem een zekere wereldlijke over zijne 
onderdanen niet ontzegd kan worden. Hij regelt 
de feestelijkheden in de karwari, bepaalt den 
tijd van het klapperplukken, varkensjagen, sagoe- 
kloppen, en inkoopen ten behoeve der feesten. 
Hij gaat voor bij sommige feesten in liet verrich
ten der ceremoniën, verklaart de klappertuinen 
tijdelijk pëmali, en heft dit weer op, terwijl hij 
een onbeperkte macht schijnt te bezitten over do 
jongelieden, die (meestal gedurende ccnige 
jaren) in de karwari vertoeven. Aan zijn wereld
lijke macht herinnert het bewaren der gemeen
tekas of beter gezegd staatskas, daar ook andere 
kampongs er hun aandeel in hebben. De inhoud 
der kas bestaat uit z. g. khaas, d. z. glazen arm
banden van meestal groene of blauwe kleur, van 
zeer ouden datum, en waarschijnlijk door vroe
gere handelaren ingevoerd. Deze khaas dienen 
voor uitgaven ten behoeve der gemeenschap 
als het eventueel betalen van een gedooden 
vijand, het inlossen van een gevangene e. d. 
Zij mogen niet verward worden met de sëmbonis, 
zeer gewilde oude kralen van verschillende vorm 
en kleur, welke eveneens een hooge waarde als 
ruilmiddel hebben, doch in ieders bezit mogen 
zijn. De naam „sëmboni” is die van een bepaalde 
soort, de kleine azuurblauwe kralen. De soort
naam der echte oude en waardevolle kralen zou 
beter weergegegeven kunnen worden door „mölë- 
rowat”, dat eigenlijk „voorwerp van waarde” 
beteekent. Enkelen bezitten tientallen van deze 
kralen en bewaren ze in sierlijk gevlochten kleine 
flesehvormige mandjes, met een deksel gesloten.

Slechts de korano en zijne familie mogen er 
een groote prauw op nahouden, ook heeft hij het 
grootste huis van de .kampong. De geheclc be
volking bouwt dit in heerendienst en moet het 
onderhouden, waar tegenover de verplichting 
van den korano staat, het werkvolk zoolang te 
voeden. Hij heeft het recht op alle groote vissollen, 
die gevangen worden en daar de gezamenlijke 
vischpartijen bijna dagelijks plaats hebben, 
kan de hoeveelheid vrij groot worden. Dezo 
visch wordt dan voornamelijk gebruikt als 
ruilartikel.

Het huwelijk heeft zonder bijzondere plechtig
heden plaats. De Papoea, die trouwen wiJ, is 
verplicht aan de familie van het meisje een aantal 
sëmbonis ten geschenke te geven. Is men het 
over die huwelijksgift eens, en hebben familie en 
korano hun toestemming gegeven, dan wordt een 
gezamenlijke eetpartij gevierd en het huwelijk
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sommige mannen een band om liet hoofd, soms 
met kralen versierd. Het gebruik van halskettin
gen is algemeen; zij bestaan uit kralen, schelpen, 
varkens-, honden-, en krokodillcntandcn. Arm
banden worden eveneens algemeen gedragen; 

fraai zijn die, vervaardigd van vaikonstan-

hiermedo op het hoofd geslagen en dikwijls 
zwaar gewond, doch niet gedood.

Het huwelijk heeft op zeer eenvoudige wijze 
plaats, door het zonder ceremonieel gaan wonen 
by den man. Iemand, die een vrouw wil nemen, 
moet in de eerste plaats voldoon aan de voor- 
waardo dat hij een varken of casuaris gedood 
heeft, en ten tweede een andere vrouw in ruil 
geven. Veelwijverij komt nu en dan voor ,maar 
alleen door roof der vrouwen bij de overvalling 
van een vijandig dorp. Een overspelige vrouw 
wordt met haar verleider met den dood gestraft. 
De bedrogen man verschaft zich hierbij zelf 
recht; het komt echter weinig voor.

Do kampongs staan onder een hoofd; ook 
hebben wel meerdere kampongs één hoofd, zoo 
de vier kampongs: Ajso, Wor, Woesbagar en 
Bagea. Dat de hoofden hier eenig gezag hebben 
is zeker.

De Arsolieden kunnen elkander signalen geven 
op bamboe fluiten; het signaal wordt op groeten 
afstand gehoord. Voor het dragen van lasten 
binden zij daaraan twee lussen, om de armen 
door te steken; scha vingen op de naakte schou
ders komen daardoor menigvuldig voor, omdat 
als materiaal voor de lussen gebruik gemaakt 
wordt van rotan of boombast. Een bezwaar 
tegen het gebruik van deze Papoea’s als dragers 
is, dat zij zich ver van hunne negorij in het bosch, 
niet op hun gemak gevoelen; zij worden terneer 
geslagen, gaan huilen en ook hysterische aanval
len komen dan soms voor.

10c. De Papoea's aan het Sëntanimeer. Het 
Sëntanimeeris wel een der meest bevolkte streken 
der Noordkust. De bevolking is nog ruw en uiterst 
onbeschaafd, maar toch vertoont zij vele goede, 
ja boven alle tot nu toe bekende stammen, uit
muntende eigenschappen. De voornaamste neder
zettingen aan het meer zijn: Ajapo, Asé, Asser, 
Poeé, Ifar en Sésoer. Naar globale berekening 
moet de getalsterkte van de bevolking geschat 
worden op ongeveer 10000 zielen.

Over het algemeen ziet do Sentaniër er niet 
bijzonder verzorgd uit, wat zich openbaart in 
zijn haartooi, die slordig is en waaraan lang niet 
zooveel zorg wordt besteed als bij do Taubadiërs 
aan de Humboldtbaai. Het geheel naakt gaan dor 
mannen komt hier nog bijna algemeen voor. De 
vrouwen zien er nog onsmakelijker uit en wek
ken zelfs de lachlust op in Taubadi, waar zij 
behandeld worden als provincialen. Cascado 
komt bijna bij allen voor. Sagocweerdrinken, 
mutileeren van lijken of koppensnellen, slavernij 
of pandelingschap, wekenlange feesten, de 
kanker der Papoea’sche maatschappij, zijn 
der bevolking vreemd. Wel is ook hier geen 
negorij of zij heeft haar voeten tegen een andere, 
doch uit vechten of koppensnellen gaan, zonder 
do minste aanleiding, komt niet voor.

De huizen zijn in het algemeen veel grooter 
dan die aan de Humboldtbaai. Ifar heeft een 
karwari van den gewonen vorm. .Behalve jongo- 
lingshuizon vindt men ook vrouwenverblijven, 
waaronder bepaald groote gebouwen worden 
aangetroffen. Zoo heeft dat van Ajapo een lengte 
van 50 M. Algemeen worden ook hier de huizen 
boven het water gebouwd.

De Sentaniër is een ervaren prauwvaardcr. 
Elk man heeft zijn kano, oen vaartuigje van 
sierlijken vorm, kunstig gesneden uit een stuk 
wit hout. De uitholling is aan den bovenkant

zeer
den; overigens bestaan zij uit gevlochten rotan of 
vezel der pandanusbladeren. Ten strijde trekken
de, wordt het gezicht zwart gemaakt on bloemen, 
bladeren en voeren in hoofd- en armbanden ge- :
stoken.

De huizen hebben hier een anderen vorm dan 
elders op Noord Nieuw-Guinea. De woning be
staat uit een kamer van ongeveer 4 bij 4 M., dio 
op palen is gebouwd en een kegclvormig dak 
heeft; vóór de kamerdeur bevindt zich 1 M. 
lager een platvorm ter breedte van de kamer, 
met twee trappen, rechts en links naar beneden. 
In het midden onder de kamer is een vuurhaard 
op ongeveer 1/2 M. onder den vloer. Het dak van 
die kamer loopt door tot ongeveer 1 M. boven 
den grond, en rust daar op palen, waartusschcn 
de omwanding van gaba-gaba of van niboeng- 
latten is aangebracht. Rondom de kamer is dus 
eon gesloten galerij, waarin een voor- en een 
achteruitgang. De hoeken van liet huis, zoowel 
als van de kamer, zijn sterk afgerond. Do kamer 
wordt bewoond door de vrouw en de kinderen en 
dient tot berging van levensvoorraad en kook
gerei. De slaapplaatsen der mannen bestaan uit 
baleli-baleh in de galerij tegen den wand. Ook 
hier wordt bij het slapen een hoofdblok ge
bruikt.

Hoofdvoedsel is sagoe, die op de gewone wijze 
in aarden potten gekookt en met twee eetstokjes 
of met een vork genuttigd wordt. Verder worden 
bladeren, w. o. die der belindjoe oetan, vruchten, 
vlceseh (casuaris, kikvorsch, varkens, boom
slangen, kangoeroe, krokodillen, vogels enz.) en 
visch gegeten. De Arso-licdcn kauwen sirih en 
rooken tabak, waartoe zij meestal bij elk huis een 
aanplant onderhouden. Het sigarettenpapier 
wordt vervangen dooreen tabaks- of pisangblad. 
De sagoe wordt gekookt in onversierde aarden 
potten, die niet in Arso, doch in Bagea gemaakt 
worden. Van de scheede der pinangbladoren 
worden bakken gemaakt om de sagoe in te be
waren dan wel om water te halen. Op alle eetbare 
dieren wordt jacht gemaakt . Jacht gereedschap 
zijn pijl en boog; vallen en strikken zijn onbe
kend. Voor de vischvangst worden pijl en boog 
('ii ook schepnetten gebruikt. De honden zijn 
voor de jacht afgericht. Pisang, suikerriet, cassa
ve, tabak en eon soort glagah (riet voorde pijlen), 
worden in weinig verzorgde tuinen verbouwd.

Honden en varkens zijn huisdieren. De var
kens zijn door den eigenaar gemerkt en worden 
goed verzorgd. Zij worden niet opgegeton; zijn 
voor een feest varkens noodig, dan worden eenigo 
huisvarkons tegen die van een andcro negorij 
ingeruild en deze geslacht. De schedels van huis- 
varkens (eigen of ingeruilde) worden in de geslo
ten galerij van de huizen opgehangen; die van do 
op de jacht geschoten varkens in do karwari.

Wapens zijn pijl en boog en een dolk van het 
dijbeen van do casuaris. Ook komen in Arso rotan 
pantsers voor, of deze echter alleen bij de dansen 
in de karwari of ook in den strijd gebruikt wor
den, is nog niet bekend. Een wapen, dienendo 
om dieven te straffen, bestaat uit een stok met 
een plat on broeder eind. De schuldige wordt
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zeer nauw, zoodat men boven op het ranke 
vaartuigje moet zitten. De bestuurder houdt 
zich in evenwicht door bewegen van zijn in het 
water gehouden pagaai, of, indien hij de handen 
vrij wil hebben, door dergelijke bewegingen te 
maken met zijne, dan te water hangende beenen. 
Deze kano’s zijn ongeveer o. SOM. lang en hebben 
geen uitlegger. De vrouwen hebben veel grootcro 
prauwen, die ongeveer 10 personen kunnen 
bevatten. Zij zitten niet op den rand, maar op 
den bodem. De vrouwen zijn do vrachtroeistcrs; 
de mannen maken alleen gebruik van hun kano 
om zichzelf te verplaatsen.

Het lioofdvoedsel is ook hier de sagoe. Sagoe- 
bosschen omgeven den zoom van het meer, 
uitgestrekto klajiperaanplantingen vormen den 

^ achtergrond van iedere kampong. De tuinen 
worden goed onderhouden, hier en daar zelfs 
kunstmatig gedirigeerd'; "de meest ‘verscheiden 
gewassen, vruchten, aardvruchten,, suikerriet 
enz. worden hier gekweekt. De visch wórdt 
gevangen door in het meer-langs de kust sta
ketsels te plaatsen, op de plaatsen waar zij 
komt spelen, paren of kuit schieten. Op dit oogen- 
blik sluiten de vrouwen al zwemmende de sta
ketsels met matten af en vangen de visch in 
de afgesloten ruimte. De varkens worden ge
jaagd met 4,5 M. lange ebbenhouten speren, 
die van kunstig snijwerk zijn voorzien.

De lijfsieraden, in geringe mate gedragen, zijn 
van denzelfden aard als die van de bewoners aan 
de kust. Ook de wapenen zijn van hetzelfde 
model, alleen heeft de Sentaniër pijlen en bogen 
van zeer klein model voor do vischvangst. Do 
dolk van casuarisbeen is ook hier algemeen, 
doch dikwerf van snijwerk voorzien. In het 
algemeen houdt de Sentaniër van een sierlijke 
bewerking van verschillende voorwerpen, waarbij 
spiraalvormigc krullen het hoofdraolicf der 
insnijding vormen. Voor de sirihkalk b. v. woiden 
van dergclijk snijwerk voorziene uitgeholde- 
klapperdoppen gebezigd. Bij grootere voorwer
pen gaat het snijwerk in beeldhouwwerk over. 
Zoo zijn bij een huis in Ajapo de steunpalen tot 
menschelijke figuren gesneden; één daarvan 
stelt een barende vrouw voor. Evenals aan de 
Humboldtbaai worden ook hier de schedels 
der gedoode dieren bewaard. De Sentaniër hangt 
deze echter op in de jongelingshuizen, terwijl 
door de schedels de gebruikte pijlen worden ge
stoken.

Literatuur: Nieuw-Guinea in 1858, ethnogra- 
phisch en natuurkundig onderzocht en beschre
ven door eene Nederlandsch-Indisehe Commissie 
aan boord van Z. M. Etna, Amsterdam 1862; P.J. 
B. C. Robidó van der Aa, Reizen naar Ncdcr- 

•' landsch Nieuw-Guinea, ondernomen op last der 
Regeering van Ned.-ïndië in de jaren 1871, 1872 
en 1875—1876 door de heeren P. Van der Crab 
en J. E. Teysmann, J. G, Coorengel en A. J. 
Langeveldt van Hemert en P. Swaan, met ,*,e- 
fichied- en aardrijkskundige inlichtingen, ’s Gra- 
venkage 1879; C. B. H. Von Rosen berg, Reis
tochten naar de Geelvinkbaai in de jaren 1869 en 
1870, ’s Gravenhage 1875; Dr. A. B. Meyer, 
Auszüge aus den auf einer Neu-Guinea Reise im 
Jahre 1873 geführten Tagebüchern, als Erlau- 
terung zu der Kuste der Geelvink-Bai und des 
Maccluer-Golfes, Dresden 1875; L. M. d’Albertis, 
La Nouvelle Guinée, traduction de F. Bernard, 
Paris 1883; Dr. O. . Finsch, Samoafahrten,

Leipzig 1SSS; Feest uitga ve._yan het Koninklijk: 
Instituut te ’s Gravenhage, bevattende de rap
porten der reizen van J. Van Oldcnborghin 1S79, 
1880 en 1SS1, van H. J. Monod de Froideville en 
Jhr. Th. G. V. Borccl in 1SS2; F. S. A. de Clcrcq 
en J. D. E. Schmeltz, Ethnógfaphischo beschrij
ving van de West- en Noordkust van Ned. N. G. 
1S93; Dr. D. W. Horst, De roem-serams op N. G. 
1893; W. L. Jens, De Papoea’s der Geelvinkbaai, 
1904; Mr. H. A. Lorentz, Eenigc maanden onder 
de Papoea’s, 1905; J. W. R. Koch, Beitrag zur 
Kenntnis der Anthropologie der Bewohner von 
Nied. N. G. 1906; A. E. Pratt, Two years among 
N. G. eannibals, 1906; De Zuid-West N. G. 
Expeditie in 1904—’5 van het Kon. Aardr. Ge
nootschap, 1908; A. F. R. Wollaston, Pygmies 
and Papuans, 1912; Mr. H. A. Lorentz, Zwarte 
Menschen-Witte Bergen, 1913; O. G. Rawling, 
The land of the N. G. Pygmies, 1913; Dr. A. 
Pullc, Naar het Sneeuwgebergte van N. G. met 
do derde Ned. Expeditie, 1915; Reports on the 
Collections made bij the British Ornithologists’ 
Union Expcdition and the Wollaston Expodition 
in Duteh New-Guinea, 1910—’I3; Nova-Guinea. 
Uitkomsten der Ned. N. G. Expeditie in 1003 
onder leiding van Dr. A. Wichmann. I en II:- 
Entcïeckungsgeschichtc, III: Ethuography and 
Anthropology, 1907—’14. IV: Bericht over een 
in 1903 ondernomen reis naar N. G., 1917. V: 
Zoölogie, 1907—’14. VI: Geologie, 1913; idem, 
Uitkomsten der Ned. N. G. Exp. in 1907 en 1909 
onder leiding van Dr. H. A. Lorentz. VII: 
Ethnographie, 1913, VIII: Botanie, 1909—’14, 
IX: Zoölogie, 1914; idem. Uitkomsten der Ned. 
N. G. Exp. in 1912—’13 onder leiding van A. 
Franssen Herderschee in 1912 en 1913. XII: 
Botanie, XIII: Zoölogie, 1913—’15. Verder 
vindt men nog een uitgebreide literatuur, vooral 
in de laatste twintig jaren, in een groot aantal 
tijdschriften, zöoals: Tijdschrift van liet Bata- 
viaasch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen; Bijdragen van het Koninklijk Insti
tuut; Indische Gids; Koninklijk Nederlandsck 
Aardrijkskundig Genootschap; Natuurkundig 
Tijdschrift voor N. I.; Berichten der Utrechtsche 
Zendingsvereeniging; Medcdeelingen op Zee
vaartkundig Gebied; Tijdschrift voor N. I,; 
Bulletins v. d. Maatschappij tot Bevordering 
v. h. Natuurkundig Onderzoek der Ned. Kol.; 
Tijdschrift voor het Binnenlandse!) Bestuur; 
Bulletin'Koloniaal Museum; Katholieke Missiën; 
Annalen van O. L. Vrouw v. h.H.Hart; Almanak 
Missiehuis Tilburg; De Java Post; Aarde en 
haar Volken, Bijblad, 1904—1911 en 1918; 
Petermanns Geographisehe Mitteilungen; Mit- 
teilungen Anthrop. GeseJlsch; Zeitschrift fur 
Ethnologie; Anthropos; Nuova Antologia di 
scienzo ed artz; Le Tour du Monde en van het 
tijdschrift van het Anthropological Institute.

Van de Papoe’sche talen vindt men een groot 
aantal woordenlijsten in de boven aangehaald o 
werken en tijdschriftartikelen. Slechts het No- 
foersch is oppervlakkig bekend, doch ook van 
andere gedeelten van Nieuw-Guinea wordt onze 
taalkennis langzamerhand grooter; vooral de 
zendelingen leveren op dit gebied verdienstelijk 
werk.’Over de taal der Jautefa’s aan de Hum
boldtbaai vindt men gegevens in een opstel van 
Prof. Kern, Bijdr. t. T. L. en Vlk. Vle volgr. 
Dl. VII, (1900), bl. 139 vlg. A , / 
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PAPOEN (daj.). Zie EEKHOORNS.
PAPPA. Een geheel in Polombangkong gc- 

ënclavcerd liggend district der ondcrafdcoling 
Takalar (zie aldaar), gouv. CUlcbos on Ond., 
onder bestuur van een Glarang.

PARA-RUBBER. Naam van den boom en hot 
product van Hevea brasiliënsis, Muil. arg. 
Zie CAOUTCHOUC.

PARADIJSVOGEL. Zoowel in hun inwendigen 
bouw als door den vorm van snavel, pooton en 
vleugels zijn do paradijsvogels (Paradiseidae) 
nauw verwant met de kraaien. In het algemeen 
denkt men bij het noemen van den naam „Para
dijsvogel” aan die prachtige vogelhuiden, ver
sierd met heerlijk gekleurde bundels zij vederen. 
Deze- sedert de tweede helft der zestiende eeuw 
ingevoerde vogels waren verminkt door de in
boorlingen van Nieuw-Guinea; de Papoea’s toch 
schoten die vogels met pijlen, verwijderden daar
na de romp met de pooten, meestal ook de vleu
gels evenals het vleesch van den kop; deze aldus 
verminkte huiden werden strak aangebonden 
rondom een stokje, en voor het vuur gedroogd; 
aldus kwamen zij in den handel. Als eene eigen
aardigheid zij terloops opgemerkt, dat bij zulke 
huiden, de schitterende zijvcdcron steeds friseh 
en goed gekleurd blijven, beter dan men ze 
conserveeren kan volgens de tegenwoordig ge
bruikelijke behandeling, welke huiden langzamer
hand hun schoone kleur verliezen. Volgens zeg
gen der inlanders hadden deze vogels geen pooten 
en moesten steeds blijven rond vliegen; men 
beschouwde ze als ongewone wezens, die hun 
lustplaats in het Paradijs moesten hebben, 
vanwaar de naam Parad ij s vogels; Lin- 
neaus beschreef eene soort, die hij met het oog 
op deze eigenaardigheid, Paradijen apoda, „poot- 
looze Paradijsvogel”, noemde. Toen men lator 
bemerkte, dat vogels met vleugels en pooten 
voorzien meer waarde vertegenwoordigden, liet 
men de pooten aan de huid. De hoogo prijzen, die 
in den handel voor Parad ijs vogel vederen gc- 
•u.-iakt werden, wekten vcrzamellust en het 
ge volg was, dat er steeds meerdere nieuwe en on
gedacht vreemd versierde en gekleurde vormen 
uit het binnenland van Nicuw-Guinea te voor
schijn kwamen, zoodat men thans het aantal 
beschreven soorten op een 120-tal kan stellen; er 
is gegronde reden voor het vermoeden, dat do 
thans nog voor blanken — soms zelfs voor kust
bewoners — ontoegankelijke bergen iii het binnen
land verrassende vogelvormcn verborgen houden. 
Nicuw-Guinea is het eigenlijk vaderland der 
Paradijsvogels, verder komen zij voor op de 
eilanden ten Oosten van Celebes, met name 
H ilmahéra, de eilanden tusschcn Halmahcra en 
N.-Guinea, om op de Aroe-eilanden en Australië 
te eindigen. Van de voornaamste vormen noemen 
wij: Falcinclius striatus van Nicuw-Guinea, ver
sierd met een staart van verlengde vederen, waar
van de twee langsten 75centimeter meten,de borst 
voorzien met een fluweclachtig zacht schild, waar
uit t er weerszijden sikkelvormige vederen te voor
schijn komen, die eindigen in een broeden rand 
van paars en blauw en groen; de zijden van den 
rug vertoonon verlengde, opzij uithangende ve
deren, do buitenste breed getopt met metallisch 
glinsterend bronsgroen; de twee langste staartve
deren zijn staalblauw gekleurd; do verlengde sna
vel slank on gebogen. Ptilorhis magnifica (Ocoan 
op Andii geheeten) mot een driehoekig borst-

schild van kleine, als schubben uitziende vederen, 
blauw-groen schitterend, purperkleurig bij an
dere vorlichting; mantel als het ware van zacht 
zwart glinsterend zijdeachtig fluweel; purperen 
verlengde pluimen langs de lichaamszijden; 
staart kort als hot ware vlak afgesneden, do twee 
middelste vederen schitterend groen; de lange 
snavel zwak gebogen. Seleucides ignotus, evenals 
de laatstgenoemde soort van Nieuw-Guinea, 
heeft daarentegen den langen snavel steviger ge
bouwd en bijna recht; bundels gele vederen ko
men van onder de vleugels te voorschijn, waar
van een zestal uitloopt in zeer lange, zwart ge
kleurde schachten, met een sierlijke bocht 
naar buiten gebogen; hals en borst met fluweel
zachte, diep zwarte vederen, aan hun einde, waar 
zij de basis der eerstgenoemde gele vederen be
dekken, gerand on getopt met helder metallisch 
schitterend smaragdgroen; mantel zwart met 
groenen weerschijn; vleugels voor het grootste 
gedeelte vurig purperkleurig. Astrapia nigra 
van Nieuw-Guinea heeft een staart zoolang onge
veer als bij Falcinellus striatus, doch kop ve
deren fluweelachtig zwart met staalblauwen 
glans; vederen van achtcrkop en nek breed uit- 
loopend, goudkleurig groen; terzijde van den kop 
een sterken bundel fluweelen vederen breed naar 
achteren gericht; vederen van hals en keel 
staalkleurig zwart, omzoomd door een prachtigen 
schitterend goudkoperen band, die naar boven 
doorloopt tot achter hot oog; buik rijk dof gras
groen, de zijde vederen getopt met smaragdgroen. 
Parotia sefilata of sexpennis, mede uitsluitend 
van Nicuw-Guinea, heeft een zuiver wit schild, dat 
van tusschen de oogen naar voren is gericht, op
vallend contrasteerend met den donker gekleur- 
den kop; boven achter do oogen ter weerszijden 
drie zeer verlengde naar achteren en op zijde 
gerichte vederschachten, eindigend in een donker 
gekleurd plaatje, een aantal korte haarvederen 
aan de basis van deze verlengde ornamenten; het 
borstschild bestaat uit kleine bronskleurige schub- 
vederen, staalgroen schitterend, met blauw en 
purper, ieder schubje met een zwart hart. Nog 
prachtiger is Parotia carolae uitgedost, even als 
de vorige te kennen aan de verlengde koporna- 
menten, ook wit boven op den kop, doch terwijl 
bij sexpennis dit wit een vlek van vederen vormt, 
die naar voren overeind gebogen kunnen worden, 
hebben deze witte vederen bij carolae een ganseh 
andere bestemming. Zij kunnen namelijk uit 
elkander gebogen worden, waardoor middenin 
een witte paarl te voorschijn komt, liggende als 
het ware in een bed van schitterend purper- 
violctzwart, door een witten rand omzoomd, 
prachtig uitkomend tegen een goudkleurige 
kopplaat, waarachter zich op hot achtorhoofd 
een kam verheft, bestaande uit rijen glanzende 
schubvederen, do voorsten groen, de achtersten 
blauw-violet; zij vederen langs borst talrijk en lang, 
do bovensten wit, de andoren van kastanjo-bruin 
langzaam naar beneden toe overgaande in zwart. 
De meest zonderling versierde van alle vogels is 
Pteridophora alberti, ook in West-Nieuw-Guinea 
gevonden; deze vogel heeft namelijk als kopver- 
siering achter ieder oog één verlengde veder
schacht, lang 35 cm., deze draagt een groot 
aantal perkaraentachtige vaantjes of lapjes, 
naar do spits van den schacht steeds kleiner 
wordend; do kleur van deze lapjes is een helder 
blauw, van onderen glanzend donkerbruin; elk
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terwijl P. minor die versiersels schitterend geel 
gekleurd heeft voor de benedenhelft, en de bo
venhelft van iedere veder wit is; deze vogel 
wordt gevonden op Nieuw-Guinca en naburige 
eilanden. Tot besluit nemen wij den kleinsten, 
doch daarom niet minder schitterenden Para
dijsvogel Cicinnurus regius van Nieuw-Guinea, 
Salawati, de Aroe-eilanden, Misoöl en Jobi; bo
vendeden heerlijk metaalglinstcrcnd karmozijn 
met oranje weerschijn, speciaal boven op den kop; 
boven ieder oog een kleine donkere vlek, bestaan
de uit groen fluwcelachtigc vederen; hals en 
borst rijk purper karmozijn, getipt met dof oranje, 
waardoor een dwars band ontstaat; onder dezen 
laatsten een tweede breederc dwarsband van rijk 
metaalglinstcrcnd groen; ter weerszijden van 
de borst ontspringt een bundel verlengde plui
men, aschgrauw gekleurd, gerand met met aal- 
groen, dat van het grijs gescheiden is door twee 
bandjes, een van lederklcur en een van roodach
tig bruin; buik en andere onderdeden zuiver 
wit; uit den met aschgrauw karmozijn gekleurden 
korten staart ontspringen twee verlengde vederen 
als naar buitenwaarts gebogen draden, die eindi
gen in een gedraaide schijf van fraai melaalgroen. 
In bovenstaande beschrijvingen is bijna steeds 
sprake geweest van het volwassen kleed van het 
mannetje; de wijfjes zijn als regel buitengewoon 
eenvoudig gekleed, wat vooral treft bij deze zoo 
ovcx'dreven met goud en diamanten getooide 
mannetjes. Hoewel het te betreuren is, is het 
tegelijk begrijpelijk, dat juist deze vederpracht 
de mannetjes maakt tot een gezocht handels- 
artikel. De Paradijsvogels zijn echte boomvogels; 
zij zijn zeer levendig van aard, bewegen zich 
vlug door de boomen. Zij nestelen op boomen, 
bouwen vrijstaande nesten en leggen slechts 
weinig, meestalt wee eieren, die bij de onderschei
dene soorten zeer verschillend van kleur en 
teekening zijn. Uit hunne maagreslen en hel 
voedsel, dat de exemplaren in gevangen staat 
levende, tot zich nemen weet men, dat dit be
staat uit vruchten on insecten. De mannetjes zijn 
buitengewoon ijdel: zij schijnen werkelijk te 
weten hoe fraai zij zijn uitgedost niet alleen, 
maar verheugen er zich klaarblijkelijk over; zij 
vermijden den feilen zonneschijn en komen 
slechts om te drinken op den grond; wanneer zij 
niet eten, zijn ze steeds bezig met zich schoon n 
maken, ieder veertje wordt zorgvuldig door den 
snavel getrokken, vleugels en versierende orna
menten worden voordurend uitgespreid en in 
volle pracht vertoond, en met bewondering door 
den ixronklievenden bezitter beschouwd; dan
sende sprongen worden uitgevoerd, tonen van 
blijdschap en tevredenheid worden uitgestooten; 
kortom als de meest behaagzieke onder de schoo- 
ne vrouwen wijdt deze vogel al zijn vrijen lijd 
aan zijn toilet/De mannetjes schijnen te beseffen, 
dat de mensch op hun tooi verzot is en mijd 
derhalve den jager. De inboorlingen van de 
Aroe-eilanden beloeren dc Paradijsvogels in do 
boomen, waar zij zich doodstil houden; zij schie
ten zo met stompe pijlen, waardoor de vogel 
bedwelmd, niet dood naar beneden valt. Elders 
waarin het groot verzameld wordt voorden han
del, gebruiken de inlanders moderne wapens.

In sommige streken behooren do Paradijsvo
gels tot de zaken, die als belasting worden opge
bracht; aldus leveren b. v. de bewoners van Moc- 
ka op Waigeoe, onder liet bestuur van den Sultan

lapje is fjjn behaard langs den achterrand; deze 
zonderlinge schacht is mot een wijden boog naar 
achteren gericht. Met een lichtgelen opstaanden 
kam is de nek versierd bij Diphyllodes magnifica 
van Nieuw-Guinca en Misoöl; deze karn eindigt 
rechts en links in een bundel langere, bruin ge
kleurde pluimen, hier en daar oranjekleurig; 
rugvedcren metaalklourig kastanjebruin; boven
vederen der vleugels hel okergeel; langs den 
middenhals loopt een schitterend gekleurde sma
ragdgroene streep; uit den korten staart komen 
twee zeer lange schachten, ieder voor zich in een 
cirkel gebogen en metaalachtig glinsterend, (leze 
schachten zijn aan den buitenkant fijn en kort 
behaard; buikzijde van het lichaam rijk groen 
gekleurd, mot metaalglanzende buitenranden. 
Schlegelia toilsoni van Waigeoe en Batanta be
hoort tot de kleinste der Paradijsvogels; do 
klcurverdccling is als volgt: bovenkop helder
blauw, in regelmatige figuren gedeeld door 
zwarte strepen; dergelijkc zwarte smalle banden 
omranden de zeer contrastecrende kleuren van 
de rugzijde, nl. vooraan helder geel, daarna een 
veld helder vermiljoen, boven vleugels iets 
lichter; op de borst een schild van een metaal- 
glinsterend grasgroen; staart kort afgesneden, 
versierd met twee verlengde smalle vederen, ter 
weerszijden in een krul uitstaande. Oranje, oker
geel en zwart zijn de kleuren van Xanlhomelus 
aureus, slechts op Nieuw-Guinea gevonden. Kop 
bovenop prachtig oranjerood met een dito kuif in 
den nek, een groot rugschild van diezelfde schit
terende kleur; sehoudervederen, rug en andere 
boven-en onderdeelcn oranje-gcel-oker, aan borst 
en bovenbuik meer met oranje; hals en wangen 
even als staart zwart ;nog fraaier van kleur is 
X. ar deus van Zuid-Nieuw-Guinea, die van boven 
vuurrood is en een gelen keel heeft. Amblyorn is in- 
ornatus van Noordwestelijk Nieuw-Guinea is olijf- 
bruin van kleur, van onderen iets lichter; de 
bovenkop is versierd met een zeer groolc, lange 
kuif van kaarachtige vederen,die-prachtig oranje 
van kleur zijn; het wijfje, dat de schitterende 
kopversiering mist, is het eerst ontdekt, van
daar dat deze soort de weinig toepasselijke naain 
van inornalus draagt. Ecnige soorten hebben 
zachte, geelgekleurde huidlappen aan den kop; 
een dezer is Macgrcgoria pulchra van Zuid- en 
Zuidoost Nieuw-Guinea, geheel fJuweelzwart met 
kaneelkleurige vleugelpennen en oranjegele 
koplappen. Op Hahnahéra en Bat jan leven twee 
vormen, die licht bruin gekleurd zijn, aan de 
borstzijde een bundel groene siervederen bezitten 
en wier vleugels twee eigenaardig vervormde, 
lange witte dekvederen laten zien: Semioplera 
wallacei en halmaherae. In zekeren zin een over- 
gang tot de kraaien vormt het genus Lycocorax, 
dat op Hahnahéra, Morotai en Obi-major voor
komt; L. pyrrhopterus van Halmahéra is zoo 
groot‘als een kauw, bruinzwart met zwakken 
groenen glans, zwarten staart en bruine vleugels. 
De echte Paradisea's zijn overbekend, zij behoe
ven geen nadere beschrijving; we herinneren 
slechts aanP. apoda, met zijpluimen van heldergeel 
overgaande in chocoladebruin, dicht gezette, 
heerlijk verlengde vederen, dio het geliefde 
damesornament zijn; deze vogel komt van de 
Aroe-eilanden en is thans door de vele vervol
gingen zeldzaam geworden. P. sanguinca van 
Waigeoe, Geinien en Batanta heeft clie bundels 
praektpluimen helder karmozijn grijswit getipt,
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Tidorc, dezen jaarlijks cene schatting van Apocymceae. Akar sërapat, Sërapat (mal.); 
Klimplant, die een soort rubber levert.

PARANG. District van do contróle-afdooling, 
hot regentschap on do afdccling Magëtan, resi
dentie Madioon. Het district telt 3 onderdistric. 
ten met 33 desa’s. Hot is bergachtig en zon
der eenigo particuliere nijverheid. Mon vindt 
er vcol djati- on wildhoutbosch; vroeger is er veel 
terrein ontwoud geworden ten behoeve van do 
Gouvts. koffiecultuur, dat sedert weer hcrboscht 
is en nog wordt^J

PARANG-PARANG (mal.). Zie HARING.
PARANG-GEBERGTE. Berglandjc op Java, in 

het Krawangsche, residentio Batavia, dicht be
noorden de grens der Prcanger, beoosten het Tji 
Tarocm dal. Hot valt al van verre in het oog door 
zijn cigenaardigen vorm, veroorzaakt door do 
steilte en spitsheid der toppen (hoogste: Bong- 
kok, 965 M-, en Parang, 930 M.) en is bij helder 
weer duidelijk zichtbaar van een langs do Noord
kust varend stoomschip. In do pyriethoudende 
kléi- on kiezolleico, die den G. Parang omgeven, 
is in de ISc eeuw naar goud en zilver gegraven, 
omdat men de glanzende pyrieten, zooals veelal 
geschied is, voor ertsen hield, terwijl ze inderdaad ' 
slechts een uiterst geringe hoeveelheid goud be
vatten. In 1731, tien jaar nadat de eerste 
„stuxkens Ertz” te voorschijn waren gebracht, is 
het werk gestaakt. Vgl. Fokkcns, Goud- en Zilver
mijnen op Java, 1886; en Verbeek en Fcnncma, 
Geolog. Beschr. v. Java, blz. 465.

PARAPATAN-GESTICHT.- Zie LIEFDADIG- 
IIEÏDS-INSTELLIN GEN.

PARAPATI. Noordelijke, 2776 M. hooge top 
van den Marapi in de Padangschc Bovenlanden.

van
Paradijsvogels, karèt of sagoe.

De handel in huiden van Paradijsvogels is in 
het Oosten niet onbelangrijk; sedert bijna drio 

strekken de huiden tot een artikel vaneeuwen
uitvocr; de hoofden der dorpen aan de kust koo- 
pen de huiden van do bergbewoners en verkoo- 

- ze weder aan do Bocgincezen, die hen op de 
kustvaart bezoeken. Te Tcrnato bestaat een uit- 
gebreide handel in vogelhuidcn. Vandaar en ook 

Banda, Amboina en Menado uit worden 
jaarlijks vaartuigen uiigerust of jagers uitge
zonden om Paradijsvogels te gaan halen. In 1911 
werden ruim 43000 vogelhuidcn, in de eerste 
plaats huiden van Paradijsvogels, van Ternatc 
uitgevoerd. De Europeeschc markten,- waar de 
huiden verhandeld worden, zijn Parijs, Londen 
on Hamburg. In 1911 werden te Londen uit onze 
Oost-Indische koloniën aangevoerd en geveild 
20698 Parad ijs vogelhuidcn, in 1913 werden 
aldaar geveild 17711 Paradijsvogelhuidcn uit onze 
koloniën. Dit zijn getallen, die te denken geven. 
Het is dringend noodzakelijk, dat de Neder- 
iandsche regeering aan deze moordpartij in 
het groot een einde maakt en de vecren- en 
vogclhuidenhandel verbiedt, alvorens het te 
laat is.

pen

van

De Javaansche naam, manock dówata, de Ma- 
lcischc boeroeng dówata, góden vogels, duiden op 
hun uiterlijk schoon. De Tcrnataansche naam 
is sofo, vanwaar de namen boeroeng sopo, 
sopan, soepan, sepeh, soffoe afkomstig zijn.

PARAGRAS. Zie PANICUM MUTICUM.
PARAGUAY THEE. De gedroogde en fijn

gewreven bladen van llex paraguayensis Sl. Uil., 
• -:i hulst-soort van Z.-Amerika. Zij zijn daar als 
Verba mat éde gewone thee en het verbruik dezer 
maté bedraagt per jaar 30 millioen K. G. Op 
bescheiden schaal heeft men maté, die eveneens 
] a 2 % eaffelne (= theïne) ,maar minder looi
zuur dan gewone thee bevat, ook naar Europa 
ingevoerd. Wellicht mettertijd voor Indië cene 
cultuurplant der toekomst.

PARAHOE. Zie VAARTUIGEN.
PARAI (soknd ). Zie KARPERACHTIGEN.
PARAKAN. District met gelijknamige hoofd- 

plaats van de afdccling en het regentschap Të- 
manggoeng, residentie Këdoc. Het bestaat uit 4 
onderdistricten. Op het einde van 1905 telde do 
bevolking van het district een 20-tal Europeanen, 
bijna 2000 Chineezen en 96.000 Inlanders.

PARAKASAK. Een 990 M. hooge vulkanische 
in Bantam ten W. van den Ka rang en aan 

welks Noord voet enkele warme bronnen voorko
men (Verbeek en Fonnema, Gooi. Beschr. van

PARARATON. Zie JAVA (geschiede- . , 
n i s) Doem, blz. 193. <:Vc^'*y<***^?

PARASHOREA LUCIDA Kurz. fam. Diptero- ^ •
carpaceae. Möranti (mal), Maranti, Socranti, 
Timbaloon (sum. w.k.). Hooge boom van Su- 
m at ra’s Westkust-, o.a. veel voorkomend langs 
do bar.i van Tiocsan. Levert een zeer fraai, 
donker hout, bijzonder goïchikt voor den aan
mank van prauwen. ?

PARASIETEN zijn dieren, die gedurende 
hun geheelc leven of een gedeelte daarvan, op 
of in een ander organisme, dat wij met den naam 
van gastheer bestempelen, verblijf houden. 
Het parasitisme is eigenlijk een bijzonder geval 
van een meer algemeen verschijnsel, door De Bary 
te-, tem po. ld met den naam van Symbioso in 
den ruimen zin van het woord: het stelselmatig 
samenloven van ongelijksoortige organismen, 
d.w.z. van organismen, die niet alleen tot ver
schillende soorten, maar meestal zelfs tot ver
schillende afdoelmgcn van het Dieren- of Plan
tenrijk behooren. Zulk een compagnieschap 
vertoont b.v. onze gewone zoet waterspons (Aphy- 
dat ia fluoialilis), die haar groene kleur te danken 
heeft aan do aanwezigheid, in haar weefsels van 
cencelligo wieren, tot de Palmellaccën behoe
rende; op Suinatro, in het meer van M'anindian. 
waar dezo zelfde spons door dén" Hr. en Mevr. 
Weber werd aan getroffen, vonden zij haar groen 
gekleurd door de tegenwoordigheid van meer
cellige wieren, tot de familie der Trentepohlia- 
ceen behoorende. Ligt de reden van dit samen
leven van twee organismen dikwijls in het duister, 
dit is niet altijd zoo en dan kunnen er zich twee 
gevallen voordoen: do symbiose kan in hot 
voordeel zijn van beide partijen, zoodat beido

.lava blz. 863).
PARAMATTANG. Zie MUZIEK en MUZIEK

INSTRUMENTEN.
PARAMERIA BARBATA Schuw.. Fam. Apo-

r.ynaceae. Akar görip poctih (mal.), Gcmbor, 
Ragen, Pëgat eèh, M’ógat f-i'i (jav.). Klimplant 
uit l ot Oosten van den Archipel, die rubber 
levert. Wanneer men con stukje van de bast 
doorbreekt en do stukken voorzichtig van elkaar 
verwijdert, clan ziet ir.on op do breuk oen aantal 
fijne draadjos, die min of meer elastisch zijn. Do 
bast wordt daarom als inlancUch geneesmiddel 
gebezigd. Volgens sommigen is Kajoe ra pat 
(mal.)de bast van dezo plint,niet dio van Baissea 
acinninata (Zie aldaar), "l f

PARAMERIA POLYNEURA Hook. f. fam.
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ropsammia, Hcterocyathns on Stcphanoceris be- 
hoorend, die in hun voet blad een zand worm 
(Sipunculide), Aspidosiphon collaricola genaamd, 
herbergden. Het onderzoek leerde, dat die 
zandworni op jeugdigen leeftijd, evenals de 
heremictkrccftjZijn verblijf opslaat in een schelp
je; hierop zet zich nu weer de koraal vast, die 
met zijn voetblad, bij voortgaanden groei, het 
schelpje ten slotte geheel in sluit. Hoor het voort
durend uit- en instulpen van zijn slurf houdt de 
worm waarschijnlijk steeds een uitgang naar 
buiten open. Onder de holto van het scherm 
van zeekwallen ziet men dikwijls schaaldicrtjcs 
en kleine visschcn een schuilplaats zoeken, even
als tusschen de voelers van zee-anemonen; 
Sluiter, die een dorgelijk geval van symbiose 
bestudeerde in zijn aquarium, zag dat de visclijcs 
niet alleen zich gingen verschuilen tusschen de 
zee-anemone, maar ook mede aten van den 
buit, door dit dier veroverd. In dit geval zouden 
we dus eigenlijk te doen hebben met den volgen
den vorm van synoecie, het commonsa- 
I i s m e, waarbij het eene dier niet enkel woning 
on bescherming bij het andere vindt, maar 
tevens van zijn voedsel medeprofiteert, zonder 
dat de gastheer hierdoor echter noemenswaard 
benadeeld wordt; trouwens men begrijpt, dat 
de grenzen tusschen deze verschillende vormen 
van samcnleven niet altijd zóó scherp kunnen 
getrokken worden. Een zeer bekend voorbeeld 
van commensalisme vinden wij in de kleine 
krabben van het geslacht Pinnothcrcs, die men 
aantreft in de mantelholte van verscheidene 
soorten van Tweekleppige schelpdieren, waar zij 
zich voeden met een gedeelte van de organismen, 
die met het water naar binnen gevoerd worden: 
zij voeden zich dus feitelijk met hetgeen er afvalt 
van de tafel van hun gastheer. In onze gewone 
mossel (Mytilus edulis) vindt men b.v. dikwijls 
het kleine erwtenkrabjo (P. pisum), waaraan 
ten onrechte wel de giftigheid van sommige 
mosselen is toegeschreven. Pinnothcres werd door 
Semper ook waargenomen in de zoogenaamde 
waterlong van zeekomkommers; in dit orgaan 
treft men bovendien dikwijls een langgerekte 
viscli aan, tot het geslacht Ficrasfcr behoorende, 
die hier echter in do meeste gevallen slechts een 
woonplaats zoekt cn zijn kop uit de aarsopen in g 
van de zeekomkommer stekend, naar voedsel 
uitziet. Het schijnt evenwel, dat dit dier zich 
somtijds door den wand van de long heen een 
weg baant binnen do lichaamsholte der JJolo- 
thurie en zich daar met de sappen van zijl; gast
heer gaat voeden, zoodat hij dan het karakter 
van een echte parasiet zou verkrijgen. He echte 
parasieten benadeelcn den gastheer in meerdere 
of mindere mate; meestal vertoonen zij in hun 
bewerktuiging den stempel van de eigenaardige 
levenswijze, waaraan zij gebonden zijn. Hit 
geldt natuurlijk vooral 
endoparasioten, 
lichaam van den gastheer huizen, minder voor 
de zoogenaamde ecto-parasieten, die 
buiten op hun gastheer leven en die als ’t ware 
het midden houden tusschen vrij-lcvendc en 
parasitische vormen, zooals b.v. de lui 
Zoo zien wij, dat de organen, die voor do be- 
weging dienst doen, of geheel verworden of 
gewijzigd zijn in vasthechtings-organen, wijl het 
voor het woekerdicr van belang is, als het een
maal een gunstige plaats gevonden heeft, ook

deelgcnooten profitceren van de compagnieschap, 
dan bestaat er symbiose met weder keerig 
dienstbetoon (symbiose in cngcren zin of 
mutualisme), of wol, wat meestal liet. geval 
is, het samenlevcn komt slechts aan een van beide 
partijen ten goede, waarbij dus symbiose met 
eenzijdig dienstbetoon (synoecie) 
optreedt. Als een voorbeeld van mutualisme 
kunnen wij de zoogenaamde mier. ongast on 
beschouwen, die geregeld in mierennesten wor
den aan getroffen ; deze diertjes, tot verschillende 
Insectenorden (kevers, bladluizen, enz.) be
hoorende, scheiden het een of ander vocht af, 
waarop de mieren belust zijn, en worden als be- 
looning voor dezen dienst door laatstgenoemden 
gevoederd (sommige dezer mierengasten hebben 
het vermogen om zelf voedsel op te nemen 
bijna verloren). Zoo dragen de heremietkreeften, 
Pagvirus, op de schelp, waarin zij huizen, bijna 
altijd een zee-anemone mede. Het is voor de 
zse-anemono een voordeel, dat zij telkens van 
plaats verandert cn haar dus herhaaldelijk niduw 
voedsel aangeboden wordt; bovendien eet zij 
mede van de buit van de kreeft; ook laatstge
noemde profiteert van het bondgenootschap, 
daar de netelorganen, die voor de zee-anemone 
een uitstekend verweermiddel opleveren, onge
twijfeld ook hem ten goede komen. Is de here
miet kreeft te groot voor zijn horen geworden, 
dan zoekt hij een grootcre uit en brengt de zee- 
anemone daarop over. Gevallen vaD synoecie 
zijn in het dierenrijk zeer talrijk. In het eenvou
digst geval gebruikt de eene soort de andere 
(gastheer) slechts als woonplaats (ruimtepara
sitisme) welke sleohts zeer kort gebruikt wordt, 
zoodat de gastheer slechts als transportmiddel 
dienst doet. Ean merkwaardig voorbeeld daarvan 
vinden wij b.v. bij het geslacht Melo'è (olictorren 
of weeklijfkevers genaamd); deze leggen hun 
oranjekleurige eieren in klompjes op allerlei 
kruidachtige planten. De hieruit zich ontwikke
lende witte larven, die toegerust zijn met drie 
paar borstpooten, welke in haakjes eindigen, 
kruipen in een of andere bloem en wachten daar 
de komst af van een wilde bij, die con voorraad 
honig komt halen. Nu grijpt de laive zich met 
de haakjes van haar pooten vast aan de haren 
van hot lichaam der bij en laat zich zoo mede
voeren naar het nest van deze laatste. Daar aan
gekomen kruipt zij in een bijencel en vreet zoo
wel het daarin liggende ei als den honigvoorraad 
op. In de groep der Platwormen treffen wij een 
soortgelijk voorbeeld van ruimteparasitisme 
aan bij het geslacht Tcmnocephala, door Weber 
ook in Ned.-Indië aangetroffen op Zoetwater- 
krabben, tot het geslacht Tclphusa behoo- 
rer.d; deze diertjes, met hun zuignap aan de 
oppervlakte der krab vastgehecht, voeden zich 
met watervlooien, inscctcnlarven enz. en ge
bruiken dus de krab enkel als een middel van 
vervoer. Er zijn vele gevallen van zulle ruimte
parasitisme bekend, waarbij dus het eene orga
nisme aan het andere eenvoudig woning ver
schaft, waardoor het tegen vijandelijke aan
vallen is beschut. Eén der oudst bekende 
voorbeelden hiervan is de buisvormige glas- 
draadspons (Euplectella, Venus’ bloemkorfje), die 
bijna altijd een paar kleine schaaldicrtjcs (Aega 
sponrjiophila) herbergt* Op de Siboga-expeditie 
werden tal van exemplaren van enkelvoudige 
steenkoralen verzameld, lot de geslachten Ilcte-

.
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(laar te blijven. Er kunnen voor dat (loei dan 
ook geheel nieuwe organen optreden in don vorm 
van zuigscliijven en haken-kransen, zooals bij 
de lintwormen en stekclsnuitwormen het geval 
is. Het spreekt van zelf, dat ook do zintuigen, 
die dienen om do betrekking met de buiten
wereld te ondorhouden, óf weinig ontwikkeld 
zijn óf geheel verloren gaan. De moeste para
sieten zijn van zuigorganen voorzien, waarmede 
zij voedsel, bloed enz. van (lcn gastheer tot zich 
nemen; dikwijls bezitten zij werktuigen om do 
uitwendige opperhuid of inwendige slijmhuid van 
den gastheer te doorboren; maar er zijn er ook 
vele, bij wie het gehcele darmkanaal is verloren 
gegaan on die hun voedsel uitsluitend langs osmo- 
tischen weg opnemen. Niet minder in het oog 
vallend dan op do bewerktuiging, heeft do para
sitische levenswijze haar invloed op de ontwikke
ling der woekerdieren doen gevoelen. Zoo kan 
de ontwikkeling van een parasiet met wisseling 
van gastheer samengaan, de eieren komen dan 
gewoonlijk eerst in de maag of darm van een of 
anderen gastheer tot ontwikkeling; hier blijven 
zij evenwel niet, maar verhuizen, hetzij zich 
actief bewegend, hetzij passief met den bloed
stroom medegevoerd, naarde verschillende orga
nen. Om tot geslachtsrijpheid te geraken moeten 
deze jonge dieren weer in den tot een andere 
diersoort behoorenden definitieven gastheer wor
den overgevoerd, wat gewoonlijk langs passieven 
weg geschiedt, doordat (1e organen, waarin die 
jeugdvormen gehuisvest zijn, door den defini
tieven gastheer worden opgegeten. Zoo worden 
van de in den menschelijken darm voorkomende 
lintwormen (Taenia saginala en T. solium) do 
jeugdige toestanden (blaaswormen) aan getroffen 
in de weefsels van het rund, resp. van het varken, 
die in dit geval dus als tusschen gast
heer dienst doen. Zoo vervullen de muskieten 
(Zie MALARIA) de rol van tusschengastheer voor 
de malaria-parasietjdie in de roode bloedlichaamp
jes van den mensch leeft. Ook komt het voor, 
dat in plaats van één, soms tweo van zulke 
i-usschcngasthccren optreden. Volgens nieuwere 
onderzoekingen is het mogelijk, dat de vorming 
der echte parels ook het gevolg kan zijn van het 
binnendringen der larvo ccner lintworm (Tetra- 
rhynchus) in den mantel der paarlmoer-oester; 
deze lintworm leeft als volwassen, geslachtsrijp 
dier in don darm eenor rog (Trygon). Alvorens 
evenwel in den rog te geraken, vertoeft zij nog 
een tijdlang in een andere visch, Balistcs, die 
aast op den paarlmoer-oester, terwijl Balistcs 
op haar beurt weder opgegeten wordt door 
Trygon. Ten einde do kans te vergrooten, dat een 
ei of larve van een woekerdicr, gedurende zoo’n 
samengestelden levensloop, toch op de juiste 
plaats komt om tot ontwikkeling te geraken, is 
hot aantal hunner eieren gewoonlijk zeer groot; 

lintwormlid kan b.v. tot honderdduizend

het drinken van verontreinigd water of ten 
gevolge van onzindelijkheid bij het oten.indcn 
darm van den mensch geraken. Do larvo kan 
echter ook door do huid binnendringen en door 
bloedvaatstelsel en ademhalingsorganen het 
darmkanaal bereiken. Niet alleen bij den mensch, 
maar ook bij dieren is do nadeelige invloed 
do parasiet op den gastheer in velo gevallen 
waarneembaar. De gastheer wordt dikwijls direct 
door do parasiet beschadigd of benadeeld door 
giftige stoffen, die de parasiet afscheidt, maar 
de invloed van den parasiet op den gastheer 
kan nog een geheel andero zijn. Zoo ziet men 
soms aan het onderlijf van krabben een rond zak
vormig lichaam vastzitten; dit is een parasitisch 
Rankpootig schaaldier, tot het geslacht Sao 
culina behoorende, dat met wortelachtig 
vertakte draden do ingewanden van zijn gast
heer omspint en aldus voedsel toegevoerd 
krijgt. Bij deze krabben gaan nu niet alleen 
de geslachtsklicren te gronde (parasitaire cas
tratie), maar do uitwendige scxueele kenmer
ken, waardoor do mannetjes zich van do 
wijfjes onderscheiden, worden ook gewijzigd; bij 
Stcnorliynchus, die een sterk sexuecl dimorphisme 
vertoont, zag Giard, dat dientengevolge de scha
ren van het mannetje veel kleiner bleven, zoódat 
zij op dio van hot wijfjo gelekon. In Amerika 
worden do mannet jes van sommige Eekhoorn - 
soorten gecastreerd door de larven eener vlieg 
(Cuterebra emasculator), die de zaadballen ver
woest. Meer algemeen bekend zijn de celwoc- 
keringen, de zoogenaamde gallen, die bij tal 
van planten ontstaan tengevolge van den prikkel, 
door do aanwezigheid eener parasiet op de haar 
omringende weefsels uitgeoefend; vooral de 
Rondwormen, tot de geslachten Heterodera en 
Tylenchus (aalt jes) behoorend, die in‘de wortels 
van verschillende Indische en Europeesche cul
tuurplanten indringen en deze ziek maken, zijn 
als zoodanig berucht geworden. j^Iaar ook in 
de dierenwereld heeft men zulke galachtige uit
wassen waargenomen; hij verschillende steen
koralen b.v. ontstaan deze door de aanwezig
heid van kleine krabjes, tot de geslachten Hapa- 
locarcinus en Cryptoschirus behoorende.

PARASIETEN (PLANTAARDIGE). Zie WOE
KERPLANTEN.

PARASPONIA PARVIFLORA Miq. Fam. UI- 
maceac. Anggroeng (Jav.), Kooraj (soexd.). 
Kleino boom mot een zeer ijle kroon en grijsbe- 
haardo takkon on jonge bladorcn. Een zeer be- 
kondo plant van hot bergland tot ongovcor 1700 
M. Op sommigo plaatsen in grooto bosschen bij
een, bv. op don Kloot.

PARAVICINI (JOHANNES ANDRIES). Onge
woon voorbeeld van een burger, dus particulier, 
dio in Indiö tijdclijk treedt in dienst der O.-I. C., 
met gewichtige politieke opdrachten. Van zijn 
voorgeschiedenis is niets bekend; in do bundels 
Personalia op ’s Rijks Archief komt hij het eerst 
als „burger” voor, dus als „vrijman” = vrij koop
man, dio op 2 Juni 1752 als vice-president van 
zee- on commercie-zaken — een op 12 Aug. 
174G ingesteld College — ontslagen wordt, maar 
op 21 Sept. 1754 mot den rang van koopman 
voor do O.-I. C. wordt „aangenomen”, en tot 
„sabandaar en liccntmccster”, tevens „Introduc- 
toxir der vreemdelingen” wordt aangcsteld. In 
dezen rang worden hem in 1755—56 achter
eenvolgens door G.-G. Mossel drie Commissies

van

een
eieren of embryonon bevatten, en, daar jaarlijks 
een groot aantal van zulke leden gevormd worden, 
produceert een lintworm jaarlijks millioenen 
eieren. Sommige parasieten brengen een gcdcelto 

hun loven in vrijen toestand door. Dit is 
b.v. het geval met Ancylostoma duodenale, een 
rond worm, dio do oorzaak is van de gevreesde 
„anémio des mineurs” of tropische chlorose, eene 
ziekte, die in Europa, maar ook in den Indische» 
Archipel veelvuldig voorkomt. Dit diertje leeft 
als larve in water of vochtige aarde en kan,door

van
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Literatuur: Zie het artikel PËBAOENGAN. ^
PARÉ PARÉ. Afdecling van het gouv. Cblebes . 

en Ond., bestaande uit de onderafdcelingcn Paré f ]'*O"*2- 
Paré, Pinrang, Ènrókang, Bxrroo en Sidènrèng-1W' ■ 
Rap pang. Zij omvat de landschappen, welke vroc- 7 ...
gcr de bondgenootschappen Adjatapparang en • l
Masènrèmpoeloe vormden. Aan het hoofd staat 

Assistent-resident met standplaats Paré Paré.
PARÉ PARÉ. Onderafdeelingder gelijknamige, 

tot het gouv. Cclebes en Ond. behoorende af- 
deeling onder een controleur met standplaats 
Paré Paré. Zij omvat dc landschappen Maloesë 
Tasi en Soepa. Voor dit ressort is cenc onderaf - 
deelingskas opgericht.

PARÉ PARÉ. Een goed bevolkte kampoeng 
ter Westkust van Celebes, gelegen aan dc gelijk
namige baai met veilige ankerplaats, welke geregeld 
door stoomers van de Kon. Pakctvaart Maat
schappij bezocht wordt. Die kampoeng met het 
omliggende land werd in 1824 door den Vorst van 
Sidènrèng in eigendom afgestaan aan het N.-I.
Gouvernement, dat eerst in 1905 de plaats daad
werkelijk in bezit nam en ereen bezetting legde.
Thans is het de stand plaats van den Assistent-Resi
dent der gelijknamige afdceling en van den cont ro
leur der mede Paré Paré genoemde onderafdce- 
ling. Tengevolge van de gunstige politieke toe
standen in de streken ten O. van de meren van 
Sidènrèng en Tèmpé, waardoor de producten 
uit de om die meren gelegen streken zonder ge
vaar voor molest de Tjènrana rivier afgevoerd 
kunnen worden naar Palima, wat heel wat min
der kostbaar is dan het landtransport naar 
Paré Paré, is de handel dezer plaats in de laatste 
jaren niet vooruitgegaan.

Literatuur : Zie de acte van den Vorst van 
Sidènrèng, dd. 28 Oct. 1886, Bijlagen van de 
Handelingen der Staten-Generaal 1888—89.

PARÉ PARÉBAAI. Smalle, 10 K.M. om de 
Noord het land indringende baai met matige 
diepten aan dc Westkust van C de bes, tusschen 
den Spermonde-Archipel en de bocht van Mandar.
Het smalle schiereiland, dat de baai aan de West
zijde begrenst, is in het Noord gedeelte vlak en 
verder om de Zuid tot hoek Lero, de Z.W.hock 
der baai, hcuvelachtigjomdo Oost steekt daarvan 
af de heuvelachtige, hier en daar rotsige hoek 
Tanah Maeli, welke de baai verdeelt in een buiten
en binnen baai (die van Soepa). D j Oostkust 
loopt geleidelijk op. Langs de geheele baai ligt 
een koraalkustrif, dat alleen bij hoek Lero en bij 
dc kampoeng Paré Paré zeer smal is; op dit rif 
liggen ccnige gevaren, o.a. de droogvallende Ba- 
toe Tete, beZ. hoek Tanah Maeli, welke den vaar
weg tusschen buiten- en binnen baai tot minder 
dan J/2 K.M. versmalt. Het N.W. gedeelte van 
deze laatste, waarin eenjge eilandjes liggen, is 
zeer ondiep. Zie Zeemansgids deel IV.

PAREE. District van do contröle-afdeoling 
Paree, regentschap, afdceling en residentie Kediri 
met ccno oppervlakte van 195 K.M.2 Het district 
telt 71 desa’s en had uit. 1905 eene bevolking 
i 115.000 zielen, waaronder 450 Europeanen en 
bijna 800 Chineezen.

PAREL EN PARELMOERVISSCHERIJ. Zie
PAARL en PAARLMOERVISSCHERIJ.

PARENTEEL verwantschapsslelsel, zie OU- 
DERRECHT.

PARGAROETAN. Em zendingspost van het 
Java-Comité iets ten N, van 
(residentie Tapanocli).

opgedragen: naar het hof van Palembang, naar 
Timor, en naar het hof te Bandjarmasin. De 
eerste opdracht, begonnen 28 Juli 1755 to 
Batavia, beëindigd mot zijn Rapporten van 21 

‘Sopt. en 8 Oct. d.a.v. (blijkens gegevens in 
’s Rijks Archief), slaagde naar wensch, door een 
vernieuwing van het Contract, me'; den Sultan 
in 1722 door A. Patras gesloten. De commissie 
naar Timor, begonnen in Batavia 14 Maart 
1756, beëindigd met het Rapport Koepang dd.
19 Aug. d.a.v., vond haar hoogtepunt in het 
Contract op 9 Juni 1756 gesloten met de Konin- 
gen, Regenten en verdere bondgenooten op en 
om Timor (inbegrepen n.1. Soemba, Sawoe, Roti, 
Solor, Adonare en Lomblem), dat. meer dan 
eéïTBëëïc eeuw het standaard-contract is gebleven 
voor de residentie Timor en onderhoorigheden, na 
de ratificatie dd. Batavia, 1 April 1757. De derde 
commissie, begonnen uit Batavia midden Sspt. 
1756, beëindigd met het Rapport dd. S Nov.

. d. a. v., vond evenzeer haar hoogtepunt in het 
• Contract, met den Sultan van Bandjarmasin dd.
20 Oct. gesloten.

Dit laatste Rapport (zonder de bijlagen) werd 
door Leupe gepubliceerd in Bijdragen Kon. Inst. 
2, IV (1862), p. 217—254. Het Timor-rapport 
en het contract zijn nog niet gepubliceerd ; zie den 
korten inboud der 30 artt. van het contract in 
Veth’s „Het eiland Timor” in den Gids van 
1S55, I, p. 699—701; maar grootendeels daaraan 
ontleend is het opstel van Mr. van der Chijs 

ySin Tijdschr. Bat. Gen. XVIII (1872), p. 209—227, 
„Koepang omstreeks 1750”; zie voorts dat van 

yf Leupe in Bijdr. Kon. Inst. 4, 1 (1877), p. 421—494, 
„Besognes der Hooge Regeering te Batavia ge
houden over de commissie van Paravacini (sic) 
naar Timor 1756”. Over de Palembang- 
missie is nog niets in druk.

Uit deze bescheiden treedt Paravicini naar 
voren als een hoogst geslepen man van zaken, 
kenner der inlanders; zonder den minsten last 
van scrupules; goed en vermakelijk stylist, en 
blijkbaar ook man van opvoeding; een Machia- 
velli in duodecimo. Op 23 Juni 1756 was hij 
intusschen tot opperkoopman bevorderd (wel 
ais beloor.mg voor het Timor-contract), en werd 
op 18 Sept. 1759 naar Nederland „verlost”. 
Deze twee laatste gegevens weer volgens de per
sonalia op ’s Rijks Archief. Verder is over hem 
niets te vinden; vermoed mag echter worden, 
dat hij medelid was van den Zwitscrschen tak 

het Italiaansche geslacht P., die het eerst 
zich circa 1690 in Brabant vestigde; zie het 
Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek, III (1914) 
p. 953. Allicht was hij dan geboortig uit Breda.

G. P.-R7
PARDAPOER. Klein eilandje in het Zuiden 

van het Toba-meer (Sumatra), in jong-diluvialen 
tijd door vulkanische werkzaamheid ontstaan. 
Het is dooreen niet meer dan 200 M. breede door
vaart van het vaste land gescheiden en verheft 
zich slechts enkele tientallen meters boven water.

PARÉ (jav.). Zie MOMORDICA. A '
. PARÉ (KI) (soend.). Zie GLOCHIDION.

; A ; A PARÉ PARÉ. Een zelf besturend landschapje,
[Cf / : ‘ 'ï. gewoonlijk Si Paré Paré genoemd, behoorende

tot de onderafdeeling Batoe Bah ra, afdceling 
• Asahan, van het goüvt. Oostkust van Sumatra, 

begrensd door de landschapjes Tandjong en Pa- 
goerawan, zoomede, door het Bataksche land- 
schap Panei.
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PARHOEDAMDAM-BEWEGING. Do onder 
dezen naam bekende beweging in de Bataklandcn 
dagteekent uit het jaar 1915. In den beginne is 
deze beweging, dio in een uithoek van do Batak- 
landen, in liet grensgebied tusschen de onderaf- 
dcclingen Hoogvlakte van Tpba en Barocs 
(residentie Tapanocli) ontstaan is, vrijwel önop- ' 
gemerkt gebleven. Haar naam zou juister par- 
goedamdam zijn, omdat onder de vele onver
staanbare woorden, die in een soort van geeste
lijke opwinding uitgestooten worden, hcrhaal- 
delijk sigoedamdam voorkomt. Pargoedamdam 
duidt dus een groep menschen aan, die zich door 
het veelvuldig gebruik van den term sigoedam
dam onderscheiden.

De eigenlijke zin en beteekenis dezer beweging 
is voor den buitenstaander moeilijk na te speu
ren, omdat die voor do adepten zelf nauwelijks 
helder is. Deze beweging is een van die verschijn
selen, waarin zich soms godsdienstige dweep
zucht en opwinding openbaren. De aanhangers 
dezer sectc zeggen zelf dat de — overigens on
verstaanbare — woorden en klanken, die ze uit- 
stooten een diepcren zin hebben, en verklaring 
behoeven voor nict-ingewijden. ’t Is iets als 
het „spreken in tongen”, bekend uit het Nieuwe 
Testament. Als openbaring van een zekeren aan
leg voor het mystieke van het karakter van den 
Bitak, inzonderheid van den Tobanees, is deze 
xiiting merkwaardig. Ongetwijfeld weerspiegelen 
zich hierin invloeden zoowel van de prediking der 
zending als van de werkzaamheid van Moham- 
medaansche propagandisten. Do vatbaarheid 
voor deze opwinding is niet weinig verhoogd 
door de stille vereering van den in 1907 gesneu
velden Singa Mangaradja, den Batakschen god- 
vorst, aan wiens dood vele Bataks nog niet ge- 
looven. Hij is voor hen een soort symbool, een 
middelpunt van nationale verwachtingen. Toen 
nu tengevolge van de nieuwe eisclien des tijds de 
regeering krachtiger ingreep in tal van aangele
genheden en dit o.a. voor de bevolking mee
bracht zwaarder lasten in den vorm van heeren- 
diensten en belastingen, vond de ontevredenheid 
met ons bestuur nieuw voedsel en sloeg de lang 
smeulende ontevredenheid uit tot een oplaaiing 
van „nationale” hartstochten. Dit gaf aanleiding 
lot ernstige rustverstoringen, die o.a. leidden 
tot den betreurenswaardigen moord op den 
controleur W. C. Muller.

Behalve door opwindende bijeenkomsten 
wordt de „extase” ook bevorderd door een soort

ooverdrank”, waarvan citroensap en scherpe 
kruiderijen de voornaamste bestanddeelen uit
ren ken.

Hoewel door het krachtig ingrijpen der regec- 
ring verdere excessen voorkomen zijn, en ook 
de zending door haar werk do verspreiding van 
onrust heeft weten te keeren, is daarmede de 
beweging nog niet uitgeroeid. Allerlei teekenen 
wijzen er op, dat ze zich over steeds grootcr 
oppervlakte tot zelfs in de Karolanden verbreidt, 
doch niet openlijk optreedt. Men" zie in deze 
oogenschijnlijk dwaze beweging den diepcren 
grond niet voorbij. Deze is een ontevredenheid 
over daden en maatregelen, die het volk in zijne 
nationale gevoelens en idealen hebben gekrenkt.

PARI (IKAN) (mal.). Collcctiefnaam voor 
Roggen. Zie ROG.

PARIAMAN. Ondcrafdceling der afdceling 
Batipoehen Pariaman, residentie Sumatra’s West

kust grenzende ten W. aan den Indischen Oceaan. 
Hot ros-ort bestaat in het W. uit laag land 
zee, en 0.1 ijk uit de uitloopers van den Barisan 
on van do niet werkzame vulkanen Tandikat en 
Manindjau, waarop verschillende onbelangrijke 
riviertjes ontspringen en in Z.W.lijke richting 
naar zee stroomon. Van groote beteekenis is ge
weest de aanleg van een zijlijn van het West- 
Sumatra-spoorwcgnct door do onderafdeeling. 
Djzc zijlijn vangt aan bij Loebock Aloeng, loopt 
vandaar naar Pariaman, en is doorgetrokken tot 
Socngai Limau in de XII Kötö (13V2 KM. ten N. 
van Pariaman).

De bloei van dit land is vooral te danken aan 
de klappercultuur. Vroeger werd de copra met 
prauwen naar Padang of naar de stoomers, die 
toen de weinig beschermde reedc van Pariaman 
nog bezochten, vervoerd, doch men geeft nu de 
voorkeur aan de spoorlijn. De productie van co
pra neemt steeds toe, vooral het landschap XII 
Kö‘;ö is letterlijk vol geplant met klapperboomen. 
De copra geeft welvaart en eigen kracht aan dit 
door goede wegen doorsneden ressort, een In- 
landsch centrum van groote belangrijkheid.

Tot 1913 was Pariaman een afdecling der resi
dentie Padangsche Benedenlanden. Bij de ge- 
westel. reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. no. 321) 
is deze afdeeling voor het grootste gedeelte ge
voegd bij de minder belangrijke afdeeling Ba- 
tipooh X Kötö, welke combinatie genoemd is: 
Batipoeh en Pariaman (zie aldaar). De onderaf- 
dccling Pariaman is toen verdeeld in drie dis
tricten: XII Kötö, Pariaman en Oelakan.

De hoofdplaats Pariaman, standplaats van den 
controleur, ligt aan zee. Zij is omringd door ver
scheidene dorpen, die met haar een geheel uit
maken en maakt met haar goede wegen, haar 
belangrijke markt en Chineesche wijk en het 
nette haventje een goeden indruk. Er zijn slechts 
zeer enkele Europeanen en 500 Vreemde Ooster
lingen. De reede is slechts weinig beschermd door 
enkele eilandjes o.w.Poelau Ansö (Ganzeneiland), 
waar een heilig graf is. In 1911 werden te Paria
man voorhistorische voorwerpen en aarden mar- 
tavanen in den grond gevonden (Not. Bat. Gen. 
1911, bl. 124—127; 1912, bl. 4).

Van de vele andere plaatsen worden hier ge
noemd: Soengai Limau (zie aldaar); Manggoeng 
en Oelakan ten Z. van Pariaman aan het strand, 
befaamd door het heilige graf van Sjech Boer- 
hanoedin, den brenger van den Islam in deze 
streken, bedevaartplaats, waar eens in het jaar 
tienduizenden,;yan heinde en verre samen- 
stroomen.'w 06C

aan

PARIANGAN. District der onderafdeling.- — 
Fort van der Capellen ,(residcntio Sumatra’s 
Westkust).~Db uit een geschiedkundig oogpunt 
belangrijkste landstreok in dat district is do dub* 
bol-nagari Pariangan—Padang Pandjang, ge
legen op de Z.lijko helling van den Marapi, aan 
don weg van do spoorhalto Koeboc Karambil 
naar Fort van der Capellcn, ruim 13 KM. ten W. 
van laatstgenoemde plaats. Pariangan, de voor
naamste der twee nagri’s, wordt beschouwd als 
de oudste vaste nederzetting der Minangkabau- 
ers, hoogstwaarschijnlijk niet ten onrechte. Men 
zal bij deze vestiging echter hebben te denken 
aan een leiding, gogo ven door Hindoe-Javanen, 
waarschijnlijk in het laatst der 13de eeuw (L. C. 
Westenonk, Opstellen over Mbmngkabau II, T 
Bat. Gen. 1915). /^ {ééd/



PARIGI —PARKIA SPECIOSA.

gelegen aan de Tominibocht tusschen Ampibabo 
en Sioesoe. Het is door een goed paarden pad 
verbonden met het landsohap Tawaëli op de 
W. kust. De bevolking bedraagt 8600 zielen. Het 
wordt bestuurd door een zclfbestuurder met don 
titel Magaoe. Voorheen hadden de vorsten van 
Parigi een overwegenden invloed in de Baai 
Tomini, en maakten zij ook aanspraak op Saoesoo 
en Poso, doch tegenwoordig is hun gezag tot 
bovengenoemde grenzen beperkt. De voornaam
ste plaatsen zijn Parigi (in 1915 + 1200 zielen), 
standplaats van den onderafdeelingschef, waar 
ccnc kolonie is van wegens niet onder de bepalingen 
der strafwet vallende adatovertredingen uit hun 
land verbannen Balineezen, die daar met groot 
succes de padicultuur beoefenen, verder het nabij 
gelegen Parigi’mpoë, Pelawa en Toboli. De voort
brengselen van het landschap zijn rijst, maïs, 
boschproducten, paarden en buffels; de handel 
geschiedt hoofdzakelijk met Bocgineezen en Chi- 
neezen, die van Makasser en Gorontalo uit een 
belangrijken handel in de Tominibocht drijven.

Literatuur : De vestiging der Mandaren in de 
Tominilanden door J. G. F. Riedel, T. Bat. Gen. 
deel XIX, 6c Serie, deel I; Overzichtskaart der 
zclfbesturende rijkjes rond de Tominibocht door 
G. W. W. 0. baron van Hocvell, T. Aardr. Gen. 
2e Serie, deel X., 2e Serie deel XXXI bl. 750; 
Med. Ene. Bur. II bl. 168. e.v.

PARIGI (BOCHT VAN) of DIRK DE VRIES 
BAAI, het Westelijke gedeelte van de Panan- 
djoengbaai, aan de Zuidkust van de residentie 
Preanger regentschappen, welke baai door het 
schiereiland Panand joeng (zio c ldaar) in twee dee- 
len gesplitst wordt.

PARIGI’SCH. Zie TORADJA’SCIIE TALEN.
PARIJA (mal., soend., mad.). Zie MOMOR- 

DICA.
PARIJA BOELAN (mal.). Zio CARDIOSPER- 

MUM.
PARINARIUM SCRABRUM Hassk. (P. Gla- 

berrimum Hassk.), fain. Rosaceae. Atoeng (mal. 
mol.). Boom van do Molukkon met olierijke 
zaden in eivormigo vruchten. Do zaden worden 
zoowel bij do boroiding van sommige spijzen 
als in geneesmiddelen gebruikt.

PARITI. Eertijds hoofdplaats van de onder- 
afdeeling Amfoan der tot de residentie Timor 
behoorendo afdceling Noord en Midden Timor, 
gelegen aan de N. zijde van de Baai van Koepang. 
De bewoners zijn nagenoeg allen van Roti af
komstig. Ook zijn er Chineezen gevestigd. Hier 
wonen nog afstammelingen der Papangers (zio 
aldaar).

PARKIA BIGLOBOSA Btl. fam. Legumino- 
8ae-Mimoseae. Kedaoong (mal.), Ködawoeng 
(jav.), Poundouj (soend.). Zoor hoogo boom, 
op geheel Java beneden 500 M. voorkomend, 
met dubbolgovindo bladeren. Hot witte hout is 
weinig duurzaam. Do bast wordt als inlandsch 
geneesmiddel gebruikt. In do peulen zit vrij 
vcolsuikor. Do zaden worden als dio van do petó 
gebruikt, doch zijn kleiner en bitter, en bobben 
eon nog onaangenamer lucht. Zo worden vaker 
als inlandsch geneesmiddel togen velerlei kwalen 
gebruikt.

PARKIA SPECIOSA Hassk. Fam. Legumi- 
nosae-Mimoseac. Petó (jav. on vele andere talen). 
Tot 15 M. hoogo boom mot dubbolgovindo bla
deren en bloemen in hoofdjos op eon langen ge- 
meonschappelijken aan den top opgezwollen

PARIGI. Vóór 1913: naani van het district van 
do gelijknamige contrölcafdceling, regentschap 
en afdeeling Tasikmalaja, residentie Preanger re
gentschappen. Bij do reorganisatie van 1913 is 
dit district verdwenen on verdeeld onder de 
nieuwe districten Pangandaran en Tjidjoelang. 
De controleur van Parigi is toon ook verplaatst 
naar Bandjar. Het Bestuur heeft ongeveer dertig 
jaar geleden getracht den stroom van Javaanscho 
emigranten naar dit district te leiden. Door zijn 
ongezond klimaat is deze proef mislukt, doch er 
is een kern van Javanen overgebleven, dio er 
thans ingeburgerd is.

PARIGI. Onderafdceling der afdeeling Midden - 
Cfelebes, zich uitstrekkondo langs den W. oever 
der Tominibocht; bestaat uit de zelf besturende 
landschappen Parigi en Moöetong, waarvan 
de verhouding tot het Gouv. is geregeld op den 
voet der korte verklaring. In het N.O. vormt de 
Molosipat de grens met de ondcrafdeeling Boa- 
lémo der afdeeling Gorontalo, in het Z. O. de 
Tambarana die met do onderafdceling Poso, 
verder wordt de W. grens gevormd door het 
door dit gedeelte van Oelebes loopende centraal 
gebergte. Zie CELEBES. Dit hooge gebergte 
nadert vrij dicht de kust, zoodat, ook als gevolg 
van de geringe breedte van dit deel van het eiland, 
de rivieren, waarvan de voornaamste zijn die 
van Parigi, Lamboena en Tocladengi, een 
korten loop met groot verval hebben. De com
municatie tusschen dit ressort en de W. 
kust van Celebes is, hoewel de afstand hemels
breed gering is, tengevolge van de aanwezigheid 
van het gebergte zeer gering; slecht 12 overste
ken van het gebergte, bij eene kustlengte van 
i 300 K.M. zijn hier bekend; die van Toboli 
naar Tawaëli, een goed paardenpad, is de beste 
(zie CELEBES). Gevolg hiervan is dat de pro
ducten uit dit ressort: rotan, copra, timmerhout, 
damar, alle over zee door de Tominibocht uit
gevoerd worden. Langs de kust is een weg in 
aanleg, daarlangs zijn de kampoengs gebouwd; 
de vroeger in de bergen verspreid wonende be
volking heeft zich thans in de vlakten aan de 
kust gevestigd; de voornaamste dier vestigingen 
zijn die in het landschap Parigi en die in het 
landschap Moöetong (stroomgebied der Lam
boena en Tocladengi rivieren, met de streek, 
waarin zich de 3 Bolano meren bevinden en de 
vlakte van Ongka). De vlakten zijn grootendeels 
met alang alang en laag kreupelhout bedekt; 
men treft er echter naast belangrijke sagoelos- 
schen ook uitgestrekte klappertuinen aan, ter
wijl men zich op uitbreiding van de sawahcul- 
tuur, die blijkens de daarvan overal aange
troffen sporen vroeger zeer belangrijk moet zijn 
geweest, met succes toelegt. Op de uitloopers van 
het gebergte wordt ladangbouw gedreven; tabak 
is o.a. een belangrijk artikel voor de inlandscho 
markt. De inzameling van boschproducten heeft 
vnl. plaats door Toradja's uit de berglandschap
pen van Paloe en Poso, behalve in Moöetong, 
waar de bevolking zelve zich hierop toelegt. De 
sterkte der bevolking bedroog in 1915 ± 32000 
zielen; zij belijdt den Mohammedaanschen gods
dienst. Voor de afzonderlijke landschappen zie op 
hunne namen.

Literatuur : Tijds. A. G. 2c serie deel XXXI 
bl. 750 e.v. Med. Ene. Bur. II bl. 85—205.

PARIGI. Zelfbesturend landschap, behoorende 
tot de gelijknamige onderafdceling (zie aldaar),
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stool. Poul 35—40 c.M. lang mot platte zaden, 
dio hevig slinkon, maar niottomin door do in- 
landors algomcon rauw of geroosterd gogoton 
wordon. Do Europeanen gebruiken do zadon 
ovenoons in sajocr of sambal. Hot hout is niot 
duurzaam on wordt weinig gebruikt. Do boom 
wordt op de erven dor inlanders algemeen aan
geplant.

PARKIET. Zio PAPEGAAI.
PAROENG. District van do contróle-afdceling 

en afdceling Buitenzorg, residentio Batavia; met 
cene oppervlakte van 408 K.M2. Het district telt 
80 desa’s of kampongs.

PAROENGKOEDJANG. District van de con- 
tröle-afdccling Lëbak lcidocl, regentschap en af- 
deeling Lëbak, residentie Bantam; met een op
pervlakte van 667 K.M.2 Het district telt 43 
desa’s. De hoofdplaats heet Goenocng Kantjana.

PARRA (PETRUS ALBERT-US VAN DER). 
Geb. te Colombo (Ceylon) 29 Sept. 1714 uit het 
huwelijk van C. Van der Parra, secretaris van het 
Gouv. van Ceylon en G. S. Spannyt. In 1728 
als soldaat „van de penne” in Comp. dienst ge
treden, klom hij op tot assistent (1731), boek
houder ( 1732), onderkoopman, tevens collatio- 
nist en boekhouder ter generale secretarie te Ba
tavia (1736), koopman en geheimschrijver (1739), 
tweede secretaris van de Hooge regeering (1741), 
eerste secretaris (1747) en in hetzelfde jaar Raad 
extraordinair, daarna Raad ordinair (1751), en 
president van het college van heemraden (1752). 
In 1753 werd hij gcdcsignccrd tot commissaris 
van Bantam; in 1755 benoemd tot eersten raad 
en directeur-generaal en 15 Mei 1761 tot Gouv.- 
Gon. aangesteld. Vijf jaren later trad de prins van 
Oranje (Willem V) op als opper-gouverneur- 

,generaal, tevens als opperbewindhebber, hetgeen 
orhter bloot een cerctitcl was, door Willem IV 
het eerst gevoerd. V. d. Parra werd wegens zijne 
kerkschc en devote houding, zijne mildheid te- 
genover predikanten en zijn ijveren voorde zaak 
des Evangelies van kerkelijke zijde zeer gepre
zen; nog in 1870 verscheen in Geloof en Vrijheid 
cene lofrede op hem, getiteld „Een voorbeeldig 
gouv. generaal”. Doch in andere opzichten was 
I'ij geenszins voorbeeldig. Hij was een pracht- 
iievend regent, vriend van officieel vertoon; zijn 
verjaardag, evenals die van zijn vrouw, zelfs van 
zijn zoontje (alsof ’t een kroonprins was) werden 
alom o]) Java gevierd. In een geheim advies, 
uitgebracht door vijf leden van den Raad van 
Indië, werd geklaagd over zijne aanmatiging en 
zijn nepotisme, inzonderheid de begunstiging van 
familieleden. Do archivaris dr. de Haan noemde 
hem een „slappe bureaucraat”. Zijn bestuurs
periode was een bloeitijd van ambtelijke corrup
tie; zelf maakte hij zich schuldig aan uitbuiting 
van inlandsche regenten in de Preangcr.

V. d. Parra schreef cene autobiografie (mede
gedeeld door Jhr. C. A. Rethaan Macaró). Ter 
zijner eer werden drie gedenkpenningen geslagen, 
waarvan een op zijne inhuldiging, en een op zijn 
zilveren bruiloft. Hij overleed 28 Dec. 1775 te 
Weltevreden.

Tijdens zijn bestuur werd Siak veroverd en 
werden contracten gesloten met Bima, Socm- 
bawa, Dompo, Tambora, Sanggar en Papekat. 
Zijne regeering was inzonderheid van beteekenis 
voor de uitbreiding van het Nedcrlandsche gezag 
op Ceylon, waar de Comp. groote voordeelen uit 
don kaneelhandel trok. De Nederlanders hadden

hier te kampen zoowel met den Engelschcn han- 
• dclsconcurrcnt als met den inhcemschcn keizer 
van Kandy, die door den Brit gesteund werd. De 
krijgsoperaties worden met afwisselend geluk 
gevoerd, totdat het den gouverneur v. Eek ge
lukte de hoofdplaats Kandy in te nemen. Zijn 
opvolger, I. W. Falck, wist de behaalde voordoo
ien te behouden, en daarna tot een vredestoe
stand met het inlandsche hof te geraken.£'■*, .. -'.V' -

PARTICULIERE LANDERIJEN. Aid as wor
den de soms zeer uitgestrekte landen genoemd, 
welke door de Compagnie en de haar opvolgende 
besturen aan private personen vervreemd zijn; 
aan dezen zijn belangrijke rechten tegenover de 
op die landen gevestigde opgezetenen toegekend. 
Gewoonlijk wordt, wat Java betreft, onderscheid 
gemaakt tusschen de particuliere landerijen be
westen de rivier de Tji Manoek en die beoosten 
de Tji Manoek, omdat de ccrstgcnocmden sinds 
1836 aan een bijzonder reglement zijn onder
worpen, dat voor de anderen niet geldt.

Reeds spoedig na de verovering van Jacatra 
werden door Coen gronden bij Batavia in leen 
of in gebruik uitgegeven; volgens cene mèdedce- 
ling van J. Faes (zie zijne Geschiedenis particu
lier landbezit op West-Java, Bat. 1893, bl. IX) 
gaf een plakaat van 1 April 1627 de bezitters 
dier leenen het recht ter vervanging hunner leen
brieven behoorlijke eigendomsbewijzen te be
komen ; de eerste akte van eigendomstoekenning is 
van 8 April 1639. Daar het belang der veilig
heid van de omstreken van Batavia medebracht 
de uitgifte van gronden te bevorderen, werden zij 
aanvankelijk geschonken of om niet uitgegeven; 
de resolutie van 15 Febr. 1686 (ibid. bl. 70) be
paalde echter, dat geene landen meer om niet 
doch alleen tegen taxatie of bij openbaren ver
koop in eigendom zouden worden afgestaan. Voor 
het eerst werd bij akte van 15 Febr. 1686 een 
stuk grond tegen taxatie in vollen eigendom af
gestaan, en ook daarna werden in den regel de in 
eigendom uitgegeven landen verkocht, hetzij bij 
taxatie, hetzij bij openbaren verkoop. Op landen 
van groote uitgestrektheid werd die regel steeds 
toegepast; verscheidene kleine landen zijn ech
ter nog nu en dan bij wegc van donatie aan inl. 
hoofden afgestaan. Tijdens de Compagnie wer
den o.a. vervreemd de landen Söringsing en Dó- 
pok (zie DÉPOK) aan den Raad van Indic Chas- 
teleïn, en het land Bogor (Buitenzorg), dat bij re
solutie van 10 Aug. 1745 aan den Gouv.-Gen. Van 
Imhoff als eeno bezitting in officio voor hem en 
zijne opvolgers werd afgestaan. De laatste maat
regel droeg'de goedkeuring der HH. XVII niet 
weg,doch hunne beslissing kwam eerst na het over
lijden van Van Imhoff in Indië en alsnu werd het 
land bij resolutie van 7 Juni 1751 aan den Gouv.- 
Gen. Mossel en zijne erfgenamen in eigendom 
afgestaan. Sedert werd Buitenzorg echter aan 
eiken nieuwen landvoogd overgedragen, zoodat 
zelfs onder Alting in 17S0 werd aangenomen, dat 
het „als een apanagie aan Zijne Ed<!heids succcs- 
scurs in officio tegen een zekere bepaalde prijs 
diend over te gaan” (Ind. plakaatboek, X, bl. 
453), totdat Daendcls, tegen teruggave van Wel
tevreden en de betaling van een geringen koop 
prijs, Buitenzorg in beschikbaar eigendom ver 
kreeg en het daarop met groote winst in perceelen 
verkocht. Probolinggo en B.*socki, door dezen 
Gouv.-Gen. voor ’s lands rekening vervreemd, 
werden door Raffles weder ingekocht, die echter
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huur van huizen of gebouwen voortspruitcn en 
bestaanbaar zijn mot (le wetten en gevestigde ge
bruiken des lands. Tegenover de boven ver
melde moening van Faes staat echter de ziens
wijze van andoren, die van oordeel zijn, dat in 
Wcst-Java zich bij de bevolking het bewustzijn 

akelijk gebruiksrecht op den grond had 
ontwikkeld en dat de CDmpagnie, — die geene 
meerdere of andere rechten kon overdragen, dan 
de vorsten, in wier plaats zij getreden was, be
zaten, — bij den landvcrkoop die gebruiksrech
ten der bevolking, ook zonder uitdrukkelijke ver
klaring van zelf moest reserveeren, hetgeen na
tuurlijk niet gold voor on bebouwden of door ccne 
vlottende bevolking bewoonden grond, zooals de 
meerderheid der vervreemde perccelen was. Zie 
Mr. L. W. C. v. d. Berg, Bijdr. t, T. L. en Vlk. 
Vle volgr., dl. III, bl. 169.

Was, in de meeste landen, de macht der land- 
hecren groot tegenover de opgezetenen, zoo trad 
toch de Regeering meermalen tusschen beide, 
wanneer zij daarvan een te grof misbruik maak
ten. Zoo werd bij publicatie van 25 Maart 1806 
(Plakaatboek XIV, bl. 291) gelast op „gcwcctcn- 
loose landeigenaren, welke zich, den welvaart der 
arme in- en opgezetenen niet bekreunende, hun 
het knellend juk ccner nooit verzadigde hebzucht 
zonder mededoogen doen gevoelen.. .. een zeer 
nauwkeurig en toeziend oog te houden en, bij 
bevinding, dat zij zich aan een onbillijke behan
deling hunner onderhoorigen schuldig maaken, 
daarvan zonder eenige consideratien aan deze 
regeering kennis te geven en te bepaalen, dat 
daarin alsdan zal worden voorzien door hunne 
landerijen ten hunne profijte bij openbaare ven
dutie te verkoopen”. Bij het bovenvermelde stuk 
van 27 Nov. 1807 werd aan een landeigenaar uit
drukkelijk verboden den kooper van zijne lan
derijen „door eenige voorwaardc te restringoren 
om in het heffen der huur een bepaling te volgen, 
waarnaar het reeds gebleken is, dat de ingezete
nen der gemelde landen zig niet willen schikken 
en dewelke door een locaal onderzoek .... ook te 
beswarend is geoordeeld”. In 1817 (Ind. Stb. no. 
43) kende de Regeering zich zelfs het recht toe 
voor de „Crawangcr, Prcangcr en bijgelegene 
districten te bepalen, dat geen der daar gelcgmi 
landerijen meer dan 20 ten 100 van de padi-in- 
zaam van de inlanders op dezelve wonende, zal 
mogen worden ingevorderd, noch door hen be
taald”. .

Natuurlijk was de toestand der opgezetenen op 
de landerijen verschillend naarmate van het ka
rakter van den landheer, die zulke grootc rechten 
tegenover hen kon uitoefenen, en van de agenten, 
die hij gebruikte. Op verscheidene dier landen 
was hij zeker diep ellendig. Zoo wordt in het 
rapport der Staatscommissie van 31 Aug. 1803 
(Mijcr, Verzameling van instructiën enz. bl. 186) 
gesproken van de onzekerheid van het lot en de 
bezittingen der gemeene Javanen op de uitge
strekte landgoederen in de Bat. ommelanden, 
waardoor dezelve gedurig aan de knevelarijen en 
mishandelingen van sommige baatzuchtige land
eigenaren waren blootgesteld, en maakt de aan- 
gehaalde instructie van 1806 gewag van goede, 
vreedzame ingezetenen, die moede van de wille
keur der landeigenaren „zich aan dezelve onttrek
ken, verhuizen en in de bovenlanden gaan rond- 
zwerven om het brood voor hen en hun kroost 
met rooven en moorden te verkrijgen”. Ongere-

andere aanzienlijke landen in Krawang, Chcribon, 
de Prcangcr, Semarang en Soera ba ja afstond, 
waaronder het bekende landgoed Sockaboemi,. 
dat onder het bestuur van Van der Capcllen door 
de Regeering werd terugckocht. Daarna zijn nog 
de Tjikandilandcn (Bantam) in 1828 en 1829 ver
kocht.

Zij, die deze landen van de Regeering verkre
gen, oefenden belangrijke rechten uit tegenover 
de bevolking, op die landen gevestigd en die 
aldaar gronden in gebruik had. Naar de meening 
van Faes (zie de literatuuropgave hierachter) 
stonden tegenover het volle eigendomsrecht 
den eigenaar geene erfelijke bezitsrechten der 
opgezetenen en had de eigenaar, enkele uitzon
deringen daargelaten, de bevoegdheid om van 
hen zonder beperking diensten en opbrengsten 
te vorderen; de diensten, gevergd voor het ge
bruik van den grond of voor het recht, daarop 
te wonen, waren volgens hem gegrond op het 
privaat recht van den eigenaar om daarvoor zoo
danige bedingen te maken als hij goedvond. In
derdaad kunnen er geene wettelijke bepalingen 
worden aangehaald, waaruit blijken kan, dat een 
maximum van heffingen en diensten tijdens de 
Compagnie voor die landen werd vastgesteld. 
Weliswaar spreekt Daendels in zijn „schriftuur”, 
behandeld in de Vergadering der Hooge Regee
ring van 3 Maart 1809 (Plakaatboek XV, bl. 538) 
van een wet, waarbij het aan alle landeigenaren 
in de Bataviasche ommelanden verboden zou 
zijn meer dan een tiende gedeelte van het pro
duct hunner landen van derzelver opgezetenen te 
bedingen, maar zoodanige wet is nergens aange
troffen; toch werd ze op Daendels’ voorstel door de 
Hooge Regeering afgeschaft. In een stuk van 27 
Nov. 1807 (Plakaatboek XIV, bl. 536) werd even
wel uitdrukkelijk geconstateerd, dat er geen vast 
tarief voor de heffing der landhuur bepaald is, 
terwijl het voorschrift, door Daendels bij den ver
koop van Buitenzorg gegeven, — dat de opge
zetenen niet meer dan 1/6 van het gewas aan den 
landheer moesten opbrengen en bij voldoening 
hunner verplichting jegens den landeigenaar in 
het bezit gelaten werden der door hen zelven 
aangelegde sawah’s, — als een vrijwillige schik
king tusschen landeigenaar en opgezetenen be
schouwd werd, die ook door de landeigenaren in 
de Bataviasche ommelanden gevolgd werd. In 
zijne publicatie van 13 Maart 1809 van het be
sluit om de bovenbedoelde, wellicht nimmer be
staan hebbende, wet intetrekken, bevrijdde hij 
de landeigenaren in de Bataviasche ommelanden 
ten opzichte van het recht tot heffing van een 
gedeelte van de voortbrengselen der door de op
gezetenen gebruikte lapden van restrictien en 
bepalingen; zooals hij beweerde, omdat door het 
bepalen van een maximum dier heffingen „aan 
de aangeboren traagheid en ijvcrloosheid van de 
Javaansche opgezetenen en gebruikers dezer 
landen een nieuw voedsel wordt gegeven”, en „de 
algemeene industrie veragterd en de landbouw 
onderhouden in dien staat van kwijning en stag
natie, waarin dezelve zich nog bevindt”. De ver
koop van de landen door Raffles, zoowel bewes
ten als beoosten de Tji Manoek, geschiedde onder 
de voorwaarde, dat geene heerendiensten van de 
op die landerijen wonende lieden zouden worden 
gevorderd, noch eenige betalingen of inkomsten 
van het volk geheven dan de zoodanige, die uit 
de voortbrengselen van den grond of wel van de
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geldhcden, in 1816 in dc Krawangscho cn Cheri- 
bonschc distriktcn voorgevallen, werden gedeel
telijk toegeschreven aan overmatig zware hef
fingen en heerendiensten en aan knevelarij van de 
hoofden op particuliere landerijen. Een en ander 
leidde tot de benoeming eener commissie (besluit 

Commissarisscn-Generaal van 3 Jan. 1819,

looning gegeven worden. De heerendiensten zyn 
afkoopbaar;- voor den afkoop wordt vereischt 
cene door den Resident goedgekeurde overeen
komst tusschen eigenaar cn opgezetenen. Het 
ontginnen en bebouwen van gronden cn in het 
algemeen alle ondernemingen, welke de landeige
naar voor eigen profijt, risico en rekening aan
vangt, moet hij tot stand brengen zonderde hulp 
der ingezetenen, tenzij hij zich daarvan 
kert door het aangaan van vrijwillige 
komsten, welke behoorlijk moeten worden gere
gistreerd; neemt hij huurlingen in dienst buiten 
de opgezetenen, dan moet daarvan mcdcdecÜng 
aan het bestuur gedaan worden, dat een register 
van hen aanhoudt. Landeigenaren die andere, 
meerdere of hoogere opbrengsten en diensten van 
hunne opgezetenen vorderen, dan bij het regl. is 
toegestaan of die het regl. ten hunnen opzichte 
overtreden, kunnen daarvoor vervolgd worden; 
zelfs kan hun het verblijf op hunne landen ont
zegd worden, als dc Regeering hunne aanwezig
heid schadelijk acht. Zij heeft zich enkele rechten 
als onvervreemdbaar voorbehouden, zooalsde be
scherming van alle ingezetenen, de administratie 
van justitie en politie, beschikking over de inge
zetenen tot wering van rampen en onheilen, het 
opleggen van belastingen, voor zoover de wettig 
aan den landeigenaar toegestane heffingen daar
door niet verminderen enz. De laatste is verplicht 
hoofden over de bevolking aantestellen en hen in 
geld of land te bezoldigen; zij worden doo* het 
bestuur van een akte van aanstelling voorzien 
en staan onder zijn toezicht.

Was aldus door de regeling van 1836 getracht 
om de wederzijdsche rechten en plichten der 
eigenaren en opgezetenen cn de verhouding van 
beiden tot het publiek gezag naar do toenmaals 
bij de Regeering bestaande inzichten zoo goed 
mogelijk aftebakenen, zoo was zij naar de mce- 
ning van vele tot oordcclen bevoegden (zie o.a. 
Mr. N. P. v. d. B2rg, Over de econ. belangen 
van N.-I., Amst. 1900, bl. 52) gebleken niet 
meer te voldoen aan do cischen, die in het be
lang zoo van eigenaren en opgezetenen als van 
het bestuur redelijkerwijze konden worden ge
steld. Verwikkelingen tusschen de bevolking en 
den landheer, die in 1886 op het land Tjiomas 
(Buitenzorg) ontstonden cn zelfs do tusschen 
komst der militaire macht noodzakelijk maakten, 
deden do wenschelijkheid eener herziening van 
het reglement van 1836 sterker uitkomen, zoodat 
de Regeering bij Besl. van 24 Juli 1S90 no. 5 eene 
uit verschillende elementen bestaande commissie 
van 7 leden benoemde, welke met dien arbeid be
last werd.

In opdracht van deze Commissie stelde de oud- 
Resident Faes, nadat door hem plaatselijk was 
nagegaan dc wijze van toepassing van het be
staande Reglement en mede een onderzoek was 
ingesteld naar het ontstaan en de ontwikkeling 
van het particulier landbezit op West-Ja va, 
een concept nieuw Reglement samon met lijvige 
toelichting, dat in Januari 1902 als ontwerp 
van de Commissie aan de Regeering werd 
aangeboden. Dit mocht dc goedkeuring van 
do Regeering evenwel niet wegdragon, omdat 
het de oorzaken van de bestaando misstanden 
op do particuliere landerijen niet vermocht 
weg te nemen. De zaak bleef ruston, totdat 
de Directeur van Binnenlandsch Bestuur Van 
Rees ze weder ter hand nam. Op zijn Depar-

van
zie Facs, Ontwerp nieuw reglement op de part. 
landerijen enz. Bat. 1S97, bl. 111) belast met het 
onderzoek naar de wederkccrige rechten cn ver
plichtingen tusschen het Gouv. cn dc bezitters 
van particuliere gronden on tusschen de laatst- 
gcmclden cn dc opgezetenen, bij besluit van 5 
Maart 1831 vervangen door eene andere commis
sie, die in Febr. 1835 rapport uitbracht (T. Nijv. 
en Ldb. in N.-I. XIV, bl. 201), waarin vooral het 
lid Van Beuscchem dc hand schijnt gehad te 
hebben cn dat door den Heer Faes (t. a. p. bl. 
135) van grove partijdigheid en gemis aan waar
heidszin beschuldigd wordt. Het diende echter 
ten grondslag van de regeling, welke spoedig 
daarna door de Regeering gemaakt werd in het 
reglement omtrent de particuliere landerijen 
gelegen ten westen der rivier Tji Manock (Ind. Stb. 
1S36, no. 19); eene regeling welke, bij art. 624 B. 
W. gehandhaafd, ook thans, wat de daar
in neergelegde beginselen betreft, nog van kracht 
is. Het reglement werd gewijzigd bij Ind. 
S b. 1869 no. 66, 1871 no. 134, 1874 no. 236, 
1S80 no. 57. Zie ook Ind. Stb. 1831 no. 23, 1855 
no. 75, 1878 no. 12 en Bijbl. no. 708, 1532, 1774 
Eikcle der hoofd bepalingen van het oude rcglc- 
inont, dut in 1912 door een nieuw werd vervan
gen. mogen thans volgen.

1) • vraag, of tegenover het eigendomsrecht van 
den landheer ook zakelijke rechten van de bevol
king stonden, wordt in bevestigenden zin opge- 
lost door de bepaling, dat, behoudens bepaalde 
uitzonderingen, alle gronden door de in 1. bevol
king met der daad bebouwd, bewerkt of onder
houden, voor eigen rekening en risico, verstaan 
winden haar in erfpacht en ter verbetering te zijn 
uiige ven, onder voorwaarde om aan den eige
naar optebrengen het hem toekomend aandeel in 
den oogst cn om de verder op haar rustende ver
plichtingen natekomen; welk recht dc erfpachters 
kunnen vervreemden. Behalve ambtenaren, mag 
zich evenwel niemand tegen den wil van den 
eigenaar, op het land nederzetten. Daar de woes
te gronden vrij eigendom van den landheer zijn, 
kan de inlander daarop geen erfpacht door ont
ginning verwerven, dan met diens toestemming, 
lift erfpachtsrccht kan den opgezetenen door 
oen landheer niet ontnomen worden; komen zij 
hunn<- verplichtingen niet na, dan kan, op last 
dej plaatse!ijkc autoriteit, het recht verkocht of, 
al.s er geen gegadigden zijn, ten prof ij te van den 
landeigenaar verhuurd worden. Evenmin mag 
de eigenaar een opgezetene van zijn land verwij
deren ; daartoe is de tusschcnkomst van het plaat- 
selijk bestuur vereischt. Dj verplichtingen der 
opgezetenen bestaan in het opbrengen als tjockó 
of contingent van een zeker gedeelte van hot ge
was tot een maximum van een vijfde, in hot be
talen van tuin- en grondhuur en in het praestee- 
ren van heerendiensten tegen behoorlijke voeding 
voor hot verrichten van arbeid, in het reglement 
bepaaldelijk genoemd, alsmede het kosteloos ver
voeren van het dén landeigenaar in natura ver
schuldigde naar de pakhuizen op het landgoed; 
voor andere diensten moet hun een gcldelijke be-
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op schatting tijdens het rijpen van het gewas van 
hot te verkrijgen produot, de tuin- en de grondhuur y 
is thans nog eeno andere wijze van do heffing 
van padi of veldgewassen wettelijk geoorloofd, 
bekend onder den naam van pacljëg, evenals 
het contingent steunende op vrijwillige overeen
komst met den planter, welke heffing wordt be
rekend voor een tijdvak van vijf tot tien jaren 
naar de normale opbrengst van het veld, terwijl 
als nieuwe heffing voorts is opgenomen die van 
de vischteeh op onder water gezette bouwgron
den en in vischvijvcrs. Kan de heffing van con
tingent en padjeg bij misoogst buiten de schuld 
van den rechthebbende worden vervangen door 
heffing van het V5 deel van de bij den oogst vast- 
gestelde opbrengst (tjoeké), bij algehecle mis 
lukkingvan den oogst is in het geheel geen heffing 
tocgclaten. De wijze, waarop de heffing in pro
ducten wordt vastgesteld, is meer gedetailleerd 
geregeld. Het beginsel, dat jaarlijks de tuin- en 
de grondhuur worden vastgesteld, is losgelaten -y 
ten aanzien van tuinhuur, die in geld moét wor
den opgebracht, van grondhuur en van de heffing 
van de vischteelt kan, voor meer dan een doch 
niet meer dan 10 jaren tegelijk, bij onderling over
leg het bedrag worden vastgesteld. Intusschen 
blijft het voorschrift gelden, dat bij stilzwijgen 
van partijen cene overeenkomst, dit onderwerp 
betreffende, wordt beschouwd telkens met een 
jaar verlengd te zijn. De heffingen in natura aan 
tuinhuur en van de vischteelt mogen weder niet 
meer bedragen dan het Vs deel van de opbrengst. 
De heffingen van gewassen en vruchtboomen 
kunnen bij onderling overleg ook worden op
gebracht in geld of in zekere hoeveelheid bereid 
product. Ingeval van wanbetaling van eenige 
heffing wordt verwezen naar den gewonen weg 
van rechten (art. 95 j°. 87 R. O.), met vereenvou- 
diging van de wijze van executie. De diensten, 
waartoe de opgezetene jegens den eigenaar ver
plicht is, zijn geen andere dan die, welke zijn ge
regeld in het Reglement van 183G. Do afkoop- 
baarheid hiervan, mede in stand gehouden, is 
nu verplichtend gesteld, doch de vaststelling 
van de afkoopsom voor het gebeele jaar geschiedt 
buiten de opgezetenen om. Bij mislukt overleg 
tusschen den landeigenaar en het Hoofd van 
Plaatselijk Bestuur heeft ze plaats door het Hoofd 
van Gewestelijk Bestuur. Waar op de in Ind. Stb. 
1912 no. 613 vermelde landerijen op den eigenaar 
de verplichting rust tot onderhoud van de open
bare wegen en bruggen, mogen hierdoor evenwel 
do verplichte diensten geen uitbreiding onder
gaan. De boven de dorpshoofden te stellen algc- 
meene hoofden hebben nog alleen dan politionec- 
le bevoegdheid, wanneer hun die door het Hoofd 
van Gewestelijk Bestuur is toegekend. Van do 
verplichting tot aanstelling van bezoldigde dorps
hoofden kan de Gouv.-Gen. ontheffing verleencn 
ten aanzien van die gedeelten van particuliere 
landerijen, welke gelegen zijn binnen de grenzen 
van groote steden of daaraan on middellijk aan
sluiten; van die bevoegdheid is gebruik gemaakt 
ten behoeve van Batavia en Mr. Cornelis, alwaar 
door het Gouvernement bezoldigde wijkmeesters, 
schrijvers en boodschappers zijn aangesteld. (Ind. 
Stb. 1914 no. 724 j°. 1915 no. 88).

Beoosten de Tji Manoelc worden ook in de resi- 
dentiën Pekalongan, Semarang, Soerabaja en 
Pasot-roean particuliere landerijen aan ge troffen, 
die echter veel minder uitgestrekt zijn dan do

tement werd ontworpen een nieuw Reglement, 
hetwelk, na in 190G door eene Commissie van 
rechtsgeleerden te zijn gerevideerd, werd afge- 
kondigd in Ind. Stb. 1912 no. 422, gcw. bij Ind. 
Stb. 1914 no. 385 en 1917 no. 497 artt. 6 en 7. 
De grondbeginselen van het oude Reglement ble
ven daarbij weliswaar gehandhaafd, doch de rech
ten en verplichtingen van landeigenaar en opge
zetenen werden scherper omlijnd, de waarborgen 
tegen misbruiken voor beide partijen vermeer
derd. Allereerst vinden we nu cene omschrijving 
van het begrip opgezetenen, waaronder het Re
glement verstaat inlanders en met hen gelijkge- 
stelden, die op het landgoed hun hoofdverblijf 
of, bij gebreke van dien, hun werkelijk verblijf 
gevestigd hebben, met uitzondering van twee 
rubrieken, welke niettemin recht op verblijf al
daar hebben, t. w. 1°. van bezoldigde Gouverne- 
ments-, gewestelijke of gemeenteambtenaren en 
beambten met hunne gezinnen en 2°. van hen 
die, van elders afkomstig, voor bepaalden tijd 
hun arbeid of diensten aan het landgoed verbon
den hebbende, zich aldaar bevinden. Aan_ zijn 
eigendomsrecht vermag de landheer do bevoegd
heid niet te ontleenen hen of eenig opgezetene 
van zijn goed te verwijderen anders dan in de ge
vallen bij het Reglement bepaald. Binnen den 
termijn van vijf jaren na den dag van vestiging, 
— doch alleen krachtens rechterlijk vonnis —, 
mogen verwijderd worden zij die, van elders af
komstig, zonder schriftelijke vergunning van den 
eigenaar zich metterwoon op het landgoed heb
ben nedergezet, mits zij niet behooren tot de 
boven sub 1°. genoemde personen noch oud-op- 
gezetenen zijn, die niet uit eigen beweging elders 
waren gaan wonen, noch in het gezin van een op
gezetene zijn opgenomen als diens bloed- of aan
verwant, nochgedurendebepaalden tijd hun werk
kracht aan den landeigenaar hebben verbonden, 
of zoo zij wèl als bloed- of aanverwant tot dat 
gezin behooren dan wel als tijdelijke arbeiders op 
het goed gevestigd zijn, in hunne vorige woon
plaats bekend stonden als van slecht levensge
drag te zijn. Zoodra evenwel de landeigenaar van 
een opgezetene, die zonder even bedoelde vergun
ning zich op het landgoed heeft gevestigd, dien
sten of andere heffingen heeft gevorderd, is daar
mede zijn recht om dien opgezetene te verwijde
ren vervallen. Behalve voor niet geregeld be
bouwde droge gronden (hoema’s), welke na den 
oogst weder woeste grond zijn, moet voor het 
ontginnen en het in gebruik nemen van gronden, 
waarover de eigenaar de vrije beschikking heeft, 
wederom schriftelijke vergunning worden ver
leend, alle voorwaarden voor de ontginning en 
aanleg inhoudende. Uitdrukkelijk is verklaard, 
dat het crfpachtsrecht behalve vervreemd ook 
bezwaard (djoeal akad, djoeal gade) mag worden, 
en is aan een en ander de voorwaarde verbonden, 
dat daarvan door of namens beide partijen aan 
den landeigenaar binnen eeno maand wordt ken
nisgegeven. Voorts is nu uitgemaakt, dat Euro
peanen en in. h. g. g. niet, Vreemde Oosterlingen 
daarentegen wel het erfpachtsrecht kunnen ver
werven. Wederom is er eene rechterlijke beslis
sing voorgeschreven om het erfpachtsrecht ver
vallen te doen verklaren; bij wanbetaling van 
een deel der opbrengst of wanpraestatio van ver
plichte diensten is dit uitgesloten. Naast de 
fjoefcé en het contingent, waarvan de heffing berust 
resp. op het verkregen te velde staande product en
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■eerstgenoemde, en waarover zie Van Dissel in 

T. N.-I. maatsch. v. landb. en nijv. 1878, Dl. 
XXII. Ofschoon bij Ind. Stb. 1880 no. löO, 
gewijz. bij Ir.d. Stb. 1880 no. 172, 1913 no. 
486 en 1917 no. 497 artt' 6 en 7. van Regec- 
ringswege enkele bepalingen voor deze landen ge
maakt zijn, betreffen zij slechts enkele punten: 
verplichting der opgezetenen tot het verrichten 

Gouv.cliensten, verkiezing als in de Gouver- 
nementsdesa’s of aanstelling door den land
eigenaar van dorpshoofden en aanstelling op 
uitgestrekte landerijen van een bezoldigd Gou- 
vernementsonderdistrictshoofd, verplichting van 
den eigenaar om do wegen enz. te onderhouden, 
recht van den eigenaar tot het aftappen van wa
ter uit algemeene leidingen, alsmede cenige straf
bepalingen; overigens worden de betrekkingen 
tusschen de landeigenaars, opgezetenen en Re- 
gcering door de oorspronkelijke koopcontracten 
bepaald. Aan de bevolking aldaar is geen zakelijk 
recht op de door haar bebouwde gronden T?an Re- 
geeringswege toegekend. Door den Raad van 
Justitie te Soerabaja werd kort geleden evenwel 
beslist, dat de rechten der opgezetenen op deze 
landen van z: kelijken aard zijn. In de vaststelling 
van de grondhuren werd de landheer door geen 
Regeoringsmaatregel beperkt. Deze regeling, 
welke door hare onvolledigl eid zooveel te wen- 
f-chen overlaat, leidt nog steeds tot velerlei ge
sel.illen tu.schon landheer en opgezetenen.

Hoezeer er naar gestreefd is de opgezetenen 
te beschermen tegen willekeur van de zijde van 
d<.-;> landheer, zoo blijven de toestanden op de 
particuliere landerijen op Java in hun wezen 
vicieus, voornamelijk daar waar de Vreemde 
GoaicrJing als landheer optreedt. De rustver
storingen van 1886 hebben in de laatste jaren her
haling gevonden. Sedert de oprichting van de 
«Sarikat Islam laat de inlander zich niet alles 
riccr welgevallen, komt zijn gevoel voor recht 
• n gelijkheid meer en meer tot uiting. Vandaar 
h. . verzet in den laatsten tijd (Kol. Verslagen 
v;:j: J 916 en 1917) tegen de landheeren,zich open- 

>.uende in weigering tot het verrichten van dien
sten of van betaling van grondhuur of een deel dor 
landbouwproducten, zelfs tot erkenning van de 
door hen aangestelde hoofden .De uitbreiding 
en betere inrichting van het bestuur op cenige 
particuliere landerijen (o. m. bij Ind. Stb. 1907 
no. 6.3, 1908 no. 79, 1910 no. 62, 1911 no. 23) 
hebben dat niet kunnen verhoeden. De veilig- 
heidstoestand staat, er sinds den tijd der O. I. 
C unpagnie in een kwaden reuk, hetgeen niet te 
•. .• wonderen is in streken, waar tal van kleine 
Overheidjc-s zich beijveren uitsluitend om de 
»ii dito elementen te doen verplaatsen naar 

• naburig gebied, en het ontbreken van voldoende 
goede verbindingswegen het uitoefenen der poli- 
tie haast owloenlijk maakt. Zoolang niet door 
oplossing van de particuliere landerijen in het 
gewone Couvernemenlsgebicd de toestanden al- 
<1 aai' grondig worden gewijzigd, zal dat deel van 
liet' Ned. Ind. grondgebied der R^geering voort- 
durejid in klimmende mate zorg blijven baren. 
Jntusschcn zijn sinds 1909 particulieren uit den 
vreemde mot uitgebreide kapitalen in sommige 
van deze landen betrokken geworden, hetgeen 
ongetwijfeld strekt tot bevordering van de ont
wikkeling van ons koloniaal bezit, maar tevens 
de mogelijkheid opent voor moeilijkheden van 
politioken aard. Engelsch kapitaal mauktc zich

meester van de landen Nanggocng en Djasinga, 
alsmede van de uitgestrekte Pamanoekan- en 
Tjiasömlandcn; Fransch kapitaal van het land 
Tjibodas.

Vanaf 1906 dagteekent de eerste ernstige po
ging van do Rogeoring om een der particuliere 
landerijen op Java terug te brengen tot het Lands 
domein. Het betrof het land Nanggocng, 
het wetsontwerp, dat de strekking had do begroo- 
ting van uitgaven te verhoogen met het dubbele 
van het bedrag voor den aankoop van Nang- 
goeng benoodigd „teneinde een begin te kunnen 
maken mot den terugkoop van dc particuliere 
landerijen op Java”, vond in de oogen van de 
Tweede Kamer geen genade. Gelukkiger was de 
Minister in 1910, toen werd toegestemd in terug
koop van Kandanghauer en van Indramajoe- 
West. Teneinde den goeden naam van de Kan- 
danghauer-rijst op dc wereldmarkt stand te doen 
houden cn aan voer van het product in genoeg
zame hoeveelheid te verzekeren, werd bij G. B. 
van 10 Sept. 1910 eene Commissie in het leven 
geroepen, die volmacht kreeg voorloopig te doen 
wat des landheers was geweest, inzonderheid 
met betrekking tot de bewerking van de padi 
en het vcrleenen van voorschotten en met op
dracht het daarheen te leiden, dat het daarvoor 
benoodigde kapitaal t. z. t. werd bijeengebracht 
door de belanghebbende landbouwers zelven. 
Bij Ind. Stb. 1911 no. 636 j°. 1913 no. 703, zijn de 
beide evengenoemde landen verklaard tot Lands- 
domein en is bepaald, dat inlanders de op die 
landen bezeten gronden voortaan in bezit zullen 
hebben krachtens erfelijk individueel gebruiks
recht, niet-inlandcrs krachtens recht van altijd
durende erfpacht (Bijbl. no. 8029). De rechtstoe
stand van gronden, tevoren behoorende tot par
ticuliere landerijen bewesten de Tji Manoek, 
welke overgaan aan den Lande, — ongeacht de 
wijze waarop dit geschiedt, — is nader geregeld 
bij Ind. Stb. 1913 no. 702 j°. 1915 no. 207. Aan
koop van particuliere landerijen kan ook geschie
den, zonder d it de begrotingswetgever zich daar
over tevoren heeft uitgesproken, sedert de Tweede 
Kamer de motie-IJzerman heeft aangenomen, t.
w. dat van gunstige gelegenheid gebruik gemaakt 
moet worden tot don aankoop. Vaste commissies 
zijn aangowozen voor elk der gewesten Bantam, 
Bttavia, Pokalongan, Semarang, Soerabaja en. 
Pasoerooan tot bepaling van de waarde van par
ticuliere landerijen of gedeelten daarvan, welke 
voor aankoop of onteigening (zie beneden) in aan
merking komen. Ook het land Simo (Soerabaja) 
werd door de Regeoring aangekocht. Blijkens de 
laatste mailberichten kocht zij ook de in do voor- 
maligo afdeeling Stad eu Voorsteden der residen
tie Batavia golegen zoogenaamdo Soentorsche 
landon, mot uitzondering van hot land Padëmang-
an. Door do gomconton Batavia en Soerabaja 
werden eveneens particuliere landorijen aange
kocht tot uitbreiding van deze steden.

Behalve middels vrij willigen verkoop is het 
thans ook mogelijk particuliere landerijen op 
Java tot het Landsdomein terug tc brengen door 
een voor dit doel ontworpen nieuwen vorm van 
onteigening (Ind. Stb. 1911 no. 38), een uiter
aard practisch middel tevens om verkoop van 
landerijen aan vreemdelingen te voorkomon. Het 
K. B., waarbij do wijze waarop zulks moot ge
schieden, is geregeld, vindt men in Ind. Stb. 1912 
no. 480 j°. 1917 no. 635. Voorts is bepaald dat,
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geschiedenis van het Reglement op de partje, 
landerijen bewesten de Tjimanock, 1889; J. 
Eaes, Geschiedenis particulier landbezit op Wcst- 
Java (loopende tot 1751) 1893; idem, Geschiede
nis der Tjikandi-landcn 1895; idem, Geschiedenis 
van Buitenzorg 1902; Dr. F. de Haan, De heer 
Faes cn dc geschiedenis van Buitenzorg: T. v. 
Nijv. en Landb. 1902; F. Fokkens, Bijdrage tot 
de kennis onzer koloniale politiek der laatste 20 
jaren: Dc partic. landerijen bewesten de Tjima- 
noek, 1908; idem. Do beteekenis van den terug
koop der partic. landerijen op Java, 1909 in dc 
Nederlander nos. 5272 en 5275; Mr. R. Tj. Mees, 
Vrijmaking van den grond der partic. landerijen 
ten Westen der Tjimanock in Ind. Gids. 1902; 
Mr. W. de Veer, Partic. landerijen cn de open
bare veiligheid in dc residentie Batavia, 1904; D. 
Mulder, Eene proeve tot oplossing van een der 
brandende vragen van den dag, de partic. lande
rijen in T. v. N. L. en N. i. N.-I. 1906dl. 72; Mr. P. 
Maclaine Pont, rede Ind. Gen. 27 Sopt. 1900; E. 
van Delden, de partic. landerijen op Java diss. 
1911; Nieuw Reglement partic. landerijen met 
Toelichting, Landsdrukkerij 1913; Dr. R. Broers- 
ma, de Pamanoekan- en Tjiasëmlandcn, 1912; 
E. v. H., Do Pamanoekan- en Tjiasëmlandcn in 
Ind. Gids 1914; W. E. Rappard, Do particuliere 
hoofden op do landerijen bewesten de Tji-Manock 
op Java,, in Ind. Gids 1910 dl. 38; Mr. A. Neyt- 
zcl de Wilde, De rechtstoestand van de partic. 
landerijen beoosten do Tjimanoek, in Kol. Stu
diën, I blz. 245.

PASAGI of PËSAGI. Onwerkzame, 2231 M. 
liooge vulkaan kegel ten O. van de Ranau in 
de residentie Benkoclen, die met den Koekoesan 
en over een ruim 1200 M. hooge waterscheiding 
(grens Benkoclen en Palembang) met den Gigoek 
verbonden is. De bestijging is door de zware, 
hellingen en zeer smalle ruggen zeer bezwaarlijk, 
doch is van Hoed jong of Djawi in 1 a l1/,. dag 
te doen. Dc 700 X 1200 M, grootc krater bezit 
steile wanden ; het in den kraterrand opgovangen 
water vereenigt zich onder den top tot een 
schitterenden waterval, de oorsprong der Air 
Sëmangko. (Jaarv. Topogr. Dienst 1912, 101 en 
kaart XXI). Dc berg is tot den top begroeid en 
heeft vroeger zeer veel puimsteen uitgeworpen 
(Verbeek, -Jaarb. Mijnw. 1881. I. 100).

PASAH. Zie FASCH.
PASAMAN. Een landstreek in dc onderaf d. 

ling Ophir (residentie Sum.-Westkust) waardoor 
een rivier van denzelfden naam stroomt, die bij 
Sasak in zee stroomt (zie OPHIR)/-

PASAN-RATAHAN-PONOSAKAN. Vroeger uit 
drie districten bestaan hebbend district der 
ondcrafdeeling Tondano, afdceling Menado der 
gelijknamige residentie, onder een 1ste districts- • 
hoofd met den titel van majoor. Diens stand
plaats is Ratahan (318 M. hoog), waar tevens een 
hulpprediker gevestigd is. Andere belangrijke 
negorijen zijn: Pangoe, Liwoetoeng en Totok 
(met goudmijnen); Rata-Totok is dc haven
plaats van Totok en ligt aan de kust in dc gelijk
namige baai. Dit district is het Zuidclijkste van 
dc afdceling Menado en grenst aan do afdceling 
Bolaang Mongondo. Dc grens wordt gevormd 
door de Boejat rivier. Het is het grootste, doch 
minst bevolkte district van de ondcrafdeeling 
Tondano en zeer bergachtig. Dc bevolking 
het vroegere district Ponosakan is afkomstig 
uit Bolaang Mongondo. Zij is flink gebouwd,

ingeval op deze wijze slechts een gedeelte van een 
particulier land tot het Landsdomein wordt te
ruggebracht*, mede ten aan zien van het overige 
gedeelte de rechten en verplichtingen van den 
eigenaar met betrekking tot het vorderen van 
diensten van de opgezetenen en het aanstellen 
van hoofden vervallen. Ten opzichte van het 
land Tanah-Abang gedeeltelijk (Ind. Stb. 1913 
nóT 714 j°. 1915 no. 451), dc bij Ind. Stb. 1914 
nos. 406 en 639 bedoelde in de afdeeling Tangë- 
rang.gelcgen landen geheel (Ind. Stb. 1916 no. 
454), de Pamanoekan- cn Tjasëmlanden gedeel
telijk (Ind. Stb. 1914 no. 462 j° Ind, Stb. 1918 
n° 236), alsmede de landen Gëmoelak en Tor ba ja, 
resp. in de afdeelingen Dëmak en Semarang (Ind. 
Stb. 1916 bo. 665)rïs'blj'ordonnantie verklaard, 
dat het algemeen belang de onteigening vordert.

Op de begrooting voor 1917 werd een post ge
bracht voor de onteigening der Tangërangscfce 
landen (dc kosten in totaal zijn geschat op 12.4 
millioen), op dc begrooting voor 1918 eene post 
voor de onteigening van Gëmoelak en Torbaja 
(raming 2.85 millioen) en van de Bantamsche 
landen Tjikandi Ocdik en Tjikandi Ilir (raming 
2 millioen). Voor do algeheele terugbrenging van 
do particuliere landerijen tot het domein zal + 
400 millioen gulden noodig zijn.

Ulto. 1915 waren er op Java 582 particuliere 
landerijen groot 1.344.S53 bouws met 1.832.776 
opgezetenen, waarvan 171 toebehoorende aan 
naamlooze vennootschappen (ook vele Chinee- 
zen brachten hunne landen in naaml. venn. 
in) groot 9S4.192 bouws met 1.129.797 opgezete
nen; 68 aan Europeanen groot 136.010 bouws 
met 248.018 opgezetenen; 189 aan Chineczen 
groot 210.563 bouws met 405.802 opgezetenen, 
en 154 aan andere Vreemde Oosterlingen of in
landers groot 14.082 bouws met 49.159 opge
zetenen.

In de Buitenbezittingen komt een vorm van 
grondbezit voor, die gelijkenis vertoont met de 
particuliere landerijen op Java. Men vindt die 
blijkens den Reg. Alm. vrij veel in de residenties 
Sumatra’s Westkust en Benkoclen, het gouw 
Celebes en Ond. en de residentie Menado; de 
meeste dezer ondernemingen zijn van geringe 
uitgestrektheid. Eigenaren zijn zoowel Europe
anen als Chineezen en inlanders. Dc landerijen 
worden zelden gebruikt voor de teelt van pro
ducten voorde wereldmarkt. Die op Celebes zijn 
voor het raeerendeel landen, door het Britsehe 
tusschenbestuur tijdens den oorlog met Boni be
schouwd als door de vlucht van den Vorst van 
dat rijk, Aroe Palaka, ontruimd eigendom, en 
aan personen geschonken, die zich tijdens de 
onlusten met Boni bijzonder verdienstelijk had
den gemaakt. De onderlinge verhouding tus
schen Gouvb., eigenaren en opgezetenen werd in 
beginsel geregeld bij G. B. v. 15 Juli 1869 no. 30 
(Bijbl. no. 3909). Eene belangrijke monographio 
over deze landen gaf Mr. H. van Dissel, Dc part. 
landerijen in Celebes en ond., Bat. 1SS5.

Literatuur: C. H. F. Riesz, Het crfprachtsrecht 
op de landerijen bewesten de Tjimanoek, 1879; 
C. II. F. Riesz, De particuliere landerijen van 
Westelijk Java, 1883—1887; 0. E. van Kcsteren, 
Een legaat uit den Engelschen tijd in Ind. Gids 
J884; E. P. C. Sol, Een woord over de rechten 
van de eigenaren der partic. landerijen, 1885; id. 
De rechtspraak voor de partic. landerijen, 1886; 
P. H. van der Kemp, Bijdragen tot de word ing-
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ijverig. Dio van Pasan-Ratahan vor- bJissementcn gevestigd. (Valette, Aanteok. be
treffende Palembang, Bat. 1887, bl G).

In Painan wordt voor markt meestal het 
woord balei gebruikt (balei sëlasa en b. isnain 
(senin), doch ook pökan.

Pasar malöm (vulgo: pasar gëlap) is een be
kend Javaansch feest, dat een week duurt, met 
de garöbeg pocasa samenvalt en in alle groo- 
tere plaatsen gevierd wordt en wel ’s avonds 
(vandaar de naam). De kinderen loopen dan met 
dezelfde kermisvermakelijkheden rond als hier 
te lando (toeters, lucht ballons, molentjes enz.).

PASAR GËDÉ. Andere naam voor Kotta gedé, 
district van het tot het Sultansgebied behoorende 
regentschap Kalasan, residentie Djokjakarta, 
genoemd naar de hoofdstad (zie bij KOTTA 
GËDÉ).

PASAR SILÉBAR. Plaats 10 K.M. ten N. 
de stad Ben koelen, waar de Engelschen zich het 
eerst in Benkcelen vestigden. Hier hadden zij in 
het fort York hun hoofd zetel, doch wegens de 
ongezondheid dezer plaats begonnen zij 10.K.M. 
Zuidelijker in 1714 het nog bestaande fort Marl- 
borough te bouwen.

PASAR TJOEROEP. Nederzetting in de on- 
derafdeeling Rëdjang (residentie Benkoelen) na
bij den oorsprong van de Moesi. Hier splitst zich 
de grooto weg van Kepahiang in een tak langs de 
Këtahoen naar Mceara Araan en een langs de 
Klingi naar Moe ara Klingi in Palembang. Bij 
voltooiing van het Zuid-Sumatra spoorwegnet 
zal een zijlijn hierheen worden aangelegd.

PASARÉAN (hoog-jav.), beteekent eigenlijk 
bed, rustplaats, graf van een hoog personage; 
meerspccia I wordt het gebruikt voor het graf van 
Amangkoe Rat, Sultan van Djokjakarta (1626— 
1677) na zijn dood gowoonlijk gcheeten Soesoe- 

Tögalwangi, naar de plaats in de pries
terlijke desa Pasaréan, nabij Bandjaran (Tëgal), 
waar hij begraven ligt; het graf is door een houten 
huisje overdekt, door verscheidene muren om- 
geven en met fraaie boomen ömplant; het wordt 
jaarlijks door een gezantschap uit Soerakarta 
vereerd.

PASÈ. Verzamelnaam voor de Oostelijke 
landschappen der afdceling Noordkust van Atjèh, 
waarover in de middeleeuwen hot rijk van dien . 
naam zich uitstrekte. Naar de thans gangbare 
Atjèhsche voorstelling reikt Paso in het Oosten 
tot aan de Djambö Ajé, en in het Westen tot 
over eenige landschappen ten Westen der Kroc- 
eng Pasè.

Officieel werd sinds 1S73 gesproken' van de 
„Pasè-streek”, waaronder men verstond': de 
landschappen Lhö Seumawo en Blang Mè en de 
„federatie van Pasè”, welke laatste zou omvat
ten : Tjoenda, Bajoc, Blang Mangat, Samakoerö6-, 
Bloeëfr, Geudöng, Hakóra Kroeëng, Keureutöë, 
Matang Koeli, en Peutöö.

Voor Pasö’s verleden zie Deel I. 73, zoomede 
BLANG MË. Aan het daar medegedeelde Ëan 
thans nog de merkwaardige vondst worden toe
gevoegd van het in Minje Tocdjoh gelegen gn. f 
cenerïn 1389 overleden vorstin, wier grafstcenen, 
zoowel mot Arabisch als met een verloopen Oud- 
Javsansch sclnift z:jn voorzien. Zie Oudh. Vorsl. 
1915, 3. p. 127—130.

PASÈ-GEBERGTE. E?n nog weinig onderzocht 
gebergte in het gouvernement Atjch en Onderh. 
Het bevindt zich ten Noorden van het Ta war* 
meer, waarvan het gescheiden is door de hoog-

goedig en
toont veel ovcconkomst met Sangireezen (klein 
en slank; donker van huidskleur). Hot district 
telt ongeveer 6000 zielen.

PASANG (JAV., soend.) en zijne samenstellin
gen. Zio QUEllCUS.

PASANGGRAHAN. Gobouw bestemd tot 
tijdelijk verblijf voor personen in ’s lands dionst, 
die zich op reis bevinden. Ook door particuliere 
reizigers kan daarvan gebruik worden gemaakt. 
Do verplichting der bevolking op Java, om 
pasanggrahans in hecrendienst aanteleggen en 
te onderhouden, is in 1882 afgeichaft.

PASAR(MAr,.,LAAG-JAV.,SOEND.),p6kÖn,(HOOG- 
Jav.). [Zie ook PAKAN]. Door sommigen — mis
schien ten onrechte, zie Veth, Uit Oost en West, 
bl.363—afgeleid van het Perzische bazar; door 
Nederlanders gewoonlijk passer, soms wel 
p a s s a r, geschreven en uitgesproken. Markt, 
marktplaats, marktdag. Zoowel op Java als in 
de residentie Sumatra’s Westkust (zie onder 
-O UD-AGAM) speelt de markt, die tot in de 
kleinste desa’s op een bepaalden dag in de week 
gehouden wordt, een groote rol in het volksleven; 
eene levendige beschrijving van een Javaanschen 
pasar gaf o. a. Poensen in Med. N. Zond. XXVI, 
bl. J. Vóór 1851 bestond op Java de zoogen. 
passcrpacht; door het Gouv. toch werd het 
recht verpacht om van alles, wat op die markt 
te koop werd aangeboden, belasting te heffen. 
Was de heffing op zich zelve reeds drukkend, 
daar zelfs do arme Javaan, die eene kleinigheid 
ten verkoop uitstalde, belasting moest betalen, 
zoo v.i ;d het bezwaar nog verhoogd door de om
standigheid, dat de pachters Chineczen waren, 

zich weinig om het belang der bevolking 
eden en wier handelingen in de binnen

in: t’en niet gecontroleerd konden worden, zoodat 
ze vaak huocerc rechten hieven dan de verorde-

van

dn
reu

hoenan

i:iug- n toelicten, terwijl de Javaan, die in hen 
Gouv. dienaren zag, het niet waagde, zich tegen 
!u afpersing te verzetten. De Gouv.-Gen. Duy- 
mai v v. Twist schafte bij publicatie van 10 Dee. 
Deo. 1851 de belasting in het grootste gedeelte 

',n .Java af (vgl. E. De Waal, Aan teek. over 
Kol. onderw. I, bl. 303); in 1853 en 1855 werd 
deze maatregel over geheel Java uitgestrekt, 
behalve op de particuliere landerijen, waar het 
recht van heffing aan de eigenaars toekwam, 
en in de Prcanger, waar de belasting echter bij 
de hervorming van het Preanger-stelsol in 1S71 
eveneens werd opgeheven. Zij wordt nu slechts 
op die particuliere landerijen opgebracht, waar 
zij vóór 1851 geheven werd; het oprichtcn van 
nieuwe markten is toch den landheeren alleen 
“e'H;!looid, uls er gcenc rechten geheven wor

den naam pasar wordt op Java ook 
•< ii week van 5 dagen (lögi, païng, pon, wagé, 
kliwon) aangeduid, aldus genoemd naar de 5 
markten .die op 5 verschillende plaatsen in do 
buurt dagelijks bij beurten gehouden worden.

In Benkoelen wordt een dorp of wijk, waar de 
winkels zijn, markt gehouden wordt on de 
vreemdelingen vertoeven, pasar genoemd; zulke 
pasars slaan direct onder liet Europecsch be
stuur. In Palembang. noemt men pasars o. a. de 
plaatsen waar vreemdelingen, die zich in do 
binnenlanden vestigen, zich zooveel mogclijk 
bohooron to verzamelen; zij zijn meest in de 
onmiddellijko nabijheid der (Europeeschc) eta-

'•!
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tegen naar wottclijken maatstaf van orbcrispo 
lijken levenswandel is, wordt ladl genoemd. Zie 
verder Ac. Snouck Hurgronjo, Mr. L. W. C. van 
don Berg’s beoefening van het Mohamm. recht
I, p. 36 (Ind. Gids, 1884, X, p. 398); ÏDo Atjéhers
II, 345 (The Ac helm esc, II, 313);? JEon rector 
der Mekkaansche universitoit. p. 7 (Bijdr. t. d. T.,
L. en VIk. v. N. I.) 5e Volgr., 2c Dl., p. 350; 
Th. W. Juynboll, Handleiding t. d. kennis der 
Mohamm. wet, p. 293 v. (Handbuch d. islam. 
Gêsotzcs, p. 316 v.).

PASËMAH (of PASOEMAH, ten rechte BË- 
SËMAH-) LANDEN. Landboschrijvin g. 
Onderafdeeling van de afdeeling Palcmbangsche 
Bovenlanden, een oppervlakte beslaande van 
1910 K.M2., met een zielental van ongeveer 
38.000 (ult° 1915); hoofd plaats Pagar Alam 
(zie aldaar), de zetel van een controleur. Zij bc- 
staat uit het grootste deel van de vroeger on
afhankelijke Pasemahlanden, en omvat het ge
lijknamige district, dat verdeeld is in de ondcr- 
districten a. Pagër Alam en b. Bandar. Dj naam 
Bësëmah, die ook door het riviertje gedragen 
wordt, dat Pasëmah Lóbar doorsnijdt en in 
de Lëmatang uitwatert (zie bij Moesi), is afge
leid van de sëmah (een vischsoort), die in 
grooten getale in dat riviertje voorkomt. De 
Pasemahlanden vormen in den Boekit Barisan 
een plateau van gemiddeld 500 tot 1000 M. 
hoogte, dat in het N. wordt afgesloten door 
het Goemaigebergte (zie Sëmëndo), in het Z. dooi
den G. Patali (2817 M.) en G. Bëpagoet (2732
M. ), terwijl in het O. de G. Loemoet (2056 
M.) en de G. Soemoer (1403 M.) het scheiden van 
de Sëmëndo-landen (zie SËMËNDO); in het W. 
verheft do alles beheersohende G. Dëmpo zich tof 
3046 M. Dit uitgestrekt plateau, dat ongeveer 
50 K.M. lang en op het smalste gedeelte nog 10 
K.M. breed is, maakt met de grootsche bergke
tenen en de hoog daaruit oprijzende vulkanen 
een overweldigenden indruk. Het vormt de water
scheiding tusschen de Ajër Lintang en de Löma- 
tang; de eerste stroomt in N.W. richting naar de 
Moesi en stelt deze in staat door den O.-koten 
van den Barisan te breken; de laatste, in Zuid- 
oostelijkc richting stroomendc, betreedt bij !/>■- 
hat de groote, zacht hellende diluviale vlakto. D 
helling van het plateau naar het N.W. daalt ge
leidelijk van 800 tot 200 M.

Bevolkin g. De Pasemahers, die tot 1; t 
Maleischo ras belmoren, hebben in hoogo mate. 
den Javaanschen invloed ondergaan; zij beweren 
zelfs van Modjopahit afkomstig te zijn. De Page
maker is van middelbare grootte, en van stevigen 
lichaamsbouw; kropgezwellen komen veel voor, 
het meest bij vrouwen. Het gebruik van alcohol 
en opium is niet bekend. Als kenmerkende eigen
schappen worden genoemd : zucht naar vrijheid 
en onafhankelijkheid, mededeelzaamheid, zorge
loosheid, een zeer flegmatiek en passief karakter; 
de Pasemahers zijn verder arglistig en achter
dochtig, wraakzuchtig, leugenachtig en diefach
tig. Zij zijn nog grootendeels Heidenen; zij ver- 
eeren góden en geesten en laten ook de zielen der 
voorouders in die vereering deelen. Afgodsbeel
den ontbreken. In de godsdienstige begrippen 
en opvattingen treedt onmiskenbaar het animis
me op den voorgrond; voorheen moeten de aarde 
en de hemellichamen als goddelijke wezens ver
eerd zijn geworden. De eedsaflegging geschiedt 
met de hand op de aarde. Een vorm van shama-

vlakte van Kanos en Roesép. Het sluit aan bij 
den geweldigen Geureudong vulkaan en bestaat 
waarschijnlijk ook in hoofdzaak uit tertiaire an- 
desieten. Werkzamo vulkanen komen er niet op 

Di het W. nabij de Peusanganrivicr verheft 
zich de Babah Angen tot 1171 M., terwijl in het 
O. toppen van ruim 1800 M. hoogte zich verhef
fen. Het eigenlijke gebergte eindigt bij de breedo 
poort van de Djambö Ajé, maar ten O. daarvan 
verheffen zich voortzettingen tot 2000 en meer 
meters hoogte.

PASÉAN. Drukke handels- en visschersdesa,
mot Gouvornoments-vischinzoutingsloodsen, op 
de Noordkust van het eiland Madoora, district 
Waroe, controle-afdeeling Tëmbëroe, afdeeling en 
regentschap Sampan g, aan den grooten verkeers
weg van Këtapang naar Amboentën en Socmënëp 
gelegen. Een tamelijk goede, doch sterk geacci
denteerde rijweg verbindt Paséan met de Zuid
waarts gelegen districtshoofdplaats Waroe. \

PASÉBAN. Letterlijk: een „audiëntie-plek”, 
van Jav. sebd, ouder-Jav. ook sewa, shva, siivi, 
d. i. „in dienst van den Vorst voor hem verschij
nen”. Vandaar ons „buitenhof”, tevens „gerechts
hof”; eigenlijk alleen al* zoodanig toekomend 
aan de „verschijn-plaats” aan den Noordkant 
van den kraton, waar de Vorst op gerechtsdagen 
(Do.; later Ma. èn Do.) en andere zitting-dagen 
zijne ambtenaren en onderdanen voor zich 
zag verschijnen op een omheind vierkant plein; 
dan ook toegepast op het analoge, meestal veel 
kleinere vierkante plein aan de Zuidzijde des 
kratons. Bij Regents-woningen is de Noord - 
paséban meestal de eenigc. Daar ook de tour- 
nooien (Jav. watangan, d. i. „lans-spel”) op 
de Noorder-pagéban plaats vonden, is de pasé- 
ban, behalve hofplein en gerechtshof, vroeger 
ook steeds tournooiveld geweest. Door en over 
de Zuider-paséban daarentegen ging en gaat de 
Jav. uitvaart-stoet; en ook vermeit zich hier 
een Vorst of een groot Regent wel en petit 
comité, en in négligé.

Bij de zeer groote kraton’s (Solo, Jogja) heet 
het enorme Noorderplein aloen-aloen, de eigen
lijke verschijnplaats der ambtenaren (tusschen 
die aloen-aloen en do ten Z. daarvan gelegen Si- 
tinggil) pagèlaran, letterlijk: „zitmat-plek”; een 
zwarte rechthoekige platte steen, de zgn. watoe 
gilang of „blinkende steen”, ook Jav. watoe koem- 
lasa, watoe sasana, asana, en saeana, was dan 
aldaar de „zitplaats” van den Vorst, ziende bij 
alle zitting naar heb Noorden. Bij kleinere kra
ton’s. (o. a. Cheribon) bleef men echter spreken 
van paeéban, en ontbreekt de pagëlaran. De 
aloen-aloén aan den Noordkant der voormalige 
kraton van Bantam, heette speciaal darparagi.

Een zotte Hollandsche verhaspeling van 
paseban in de 17e—18e eeuw was „passeer- 
baan”; blijkbaar dus opgevat als; dóórgangs- 
plein naar ’t hof. G. P. R.

PASÊK (fasik, arab.)js iemand, die volgens de 
Mohammedaansche wet niet van onberispelijken 
levenswandelis,doordathij zich,bijv.,voortdurend 
aan kleine zonden en wetsovertredingen schuldig 
maakt, of kettersche opvattingen huldigt. Zulk 
-een persoon mag volgens de Moslimsche wet 
niet als een betrouwbaar getuige in rechte 
beschouwd worden en kan, bijv., ook niet geldig 
ais naaste manlijke bloedverwant (wali) optreden 
tot het uithuwelijken zijner vrouwelijke bloedver
wanten (vgl. ISLAM, III, c). Iemand, die daaren-

voor.
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nisme komt voor, bestaande in hot zoeken naar 
gemeenschap met de onzichtbare machten door 
middel van den droom.

Do taal is het Bësëinahsch dialect van het zoo
genaamde Midden-Maleisch, dat naast een groot 
aantal oorspronkelijke woorden, Maleischo, Rö- 
djangscheen Javaanscho bestanddeclen bevat. In 
de literatuurproducten: goeritans (oude verha
len), rëdjongs (minneliederen) enz. vindt men 
vele oorspronkelijke, zelfs bij ouden van dagen 
onverstaanbare woorden.

Hunne instellingen komen in vele opzichten 
overeen met die van do overige bewoners der 

■' binnenlanden van Palembang. Voor huwelijken 
zie onder HUWELIJK. Besnijdenis heeft plaats 
bij jongens en meisjes. De kleeding bestaat voor 
de mannen uit: saroeng, broek en baadje, voor 
de vrouwen uit saroeng en baadje, met sëlèn- 
dang. Mënari (dansen) en njambai (zingen) be
lmoren tot dp geliefde volksvermaken.

De dorpen waren wegens de vroeger veelal 
heerschcnde binnenlandsche oorlogen omringd 
door met bamboc-doeri beplante aarden wallen, 
waarin een nauwe ingang opengelaten bleef, en in 
den regel nog omgeven door een breede sloot, 
soms zelfs door een vrij diepe gracht. In het mid
den van het dorp, dat bestaat uit op palen ge
bouwde huizen, vindt men gewoonlijk een met 
steenen belegd plein, waarop de vergaderzaal 
(balé) en de langgar staan.

Economische toestand. Zoowel het ei
genlijk plateau als de dalen der rivieren zijn zeer 
vruchtbaar, tcrwijlde waterrijkdom mede helpt om 
dit gebied buitengewoon geschikt te maken voor 
den aanleg van sawahs. Bovendien zijn de berghel
lingen (met name die van den Dëmpo) zeer ge
schikt voor Europeesche cultures (koffie en thee). 
Niettegenstaande de moeiclijkhcdcn van het 
transport heeft toch reeds eenige uit voer van rijst 
naar de aangrenzende streken plaats. De koffie
cultuur is er niet onbelangrijk; de productie der 
inlandsche aanplantingen bedroeg over 1909—12 
gemiddeld 2500 pikoels per jaar. Reeds zijn een 
viertal Europeesche kofficondernemingen in 
exploitatie, terwijl in de laatste jaren meerdere 
pcrccclcn in erfpacht werden uitgegeven. Verder 
worden er met succes geteeld: tabak, aardappe
len en karet (ficus).

Men vindt op dit hoofdplateau een onafzienbare 
alang-alangvlakte, waar het vee zijn weideplaat
sen heeft; de veestapel bestond ult° 1912 uit 
ruim 5000 runderen, bijna 7000 buffels, ruim 
4000 geiten en eenige schapen, varkens en paar
den.

Sumatra-3poorwcgplannen heeft men ook reke
ning gehouden met deze streken; van uit Mooara 
Enim zal de spoorweglijn worden verlengd, eeni- 
gc K.M. bezuiden Lahat, tot Tëbat Sëböntoer, 
aan den voet der Pasömah-hoogvlakto gelegen, 
terwijl van Tandjocng Raja uit mettertijd in Z.- 
O.-lijkc richting naar Pagër Alam een zijlijn van 
dc hoofdlijn Palembang—Bmkoclon zal worden 
aangelegd.

Goschiedcnis. Tijdens het bestaan van het 
Palcmbangsche Sultanaat waren de Pasëmahers 
wel in naam daaraan onderworpen, doch feitelijk 
zoo goed als onafhankelijk. Hunne verhouding 
tot den Vorst werd bepaald door de atoeran sin- 
dang mardeka (regelingder vrije grens-bewaking; 
zie PALEMBANG). Als vrije grensbewakers waren 
zij belast met het handhaven der grenspolitie, het 
opvatten van vluchtelingen en het waken tegen 
vijandclijke invallen. In September 1818 sloten 
dc hoofden van Pasëmah Lébar 
komst met Raffles. Toen Palembang door 
werd in gel ij fd, bleef de verhouding der bevolking 
tegenover de Regeering ongeveer dezelfde als 
vroeger tegenover den Vorst. Herhaaldelijk ont
stonden echter botsingen tengevolge van roof
tochten van Pasëmahers in de aan ons onderwor
pen aangrenzende landstreken, waarvoor zij wei
gerden voldoening te geven. In 1864 werd door 
het opperbestuur machtiging verleend om krach
tig tegen hen op te treden en zoo noodig de land
streek in te lijven; nieuwe daden van geweld 
maakten dit nood zake! ijk en in 1S66 werd een 
militaire expeditie uitgezonden, die echter alleen 
tegen Pasëmah Lébar behoefde op te treden; 
Pasëmah Ocloe Manna was reeds op eigen ver
zoek onder Gouvernementsgezag gekomen, ter
wijl Pasëmah Oeloo Lintang zich niet tegen den 
maatregel verzette, en Pasëmah Ajër Kroh reeds 
van vroeger tot Ampat La wang behoorde. Na 
korten, doch hevigen strijd werd Pasëmah Lébar 
in Juli bezet; in Augustus daaraanvolgende barst
te er wederom een opstand uit, die nieuwen troe- 
penaanvoer noodig maakte, doch die reeds in 
November geheel bedwongen was. Wel kwam 
hier en daar nog rustverstoring voor, doch na 
1868 bleek de landstreek volkomen bevredigd, en 
sedert do inlijving gaat de bevolking in welvaart 
zeer vooruit.

Literatuur:si. S. G. Gramberg: Do inlijving van 
het landschaf) Pasëmah, in T. Bat. Gen. XVL 
1S67 blz. 536; G. J. Gersen: Oendang-Oen- 
dang of verzameling van voorschriften in do Le- 
matang-oeloe en ilir en de Pasemahlanden, in T.- 
Bat. Gen. XX. 1873 blz. 108; Dj expeditie 
tegen de Pasoemahlandon, in Militair Tijdschrift, 
1870, blz. 97, 145, 217, 249 en 297; Iets over do 
verhouding der Pasoemahlandon tot den Sultan 
van Palombang, in T. v. Ind. T. L. on Vlk. 1S55 
blz. 186 en 616; J. van Meurs: Pasëmah Oeloo 
Manna op het eiland Sumatra, in: Studiën op 
godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig 
gebied, 1891, 23e jaargang, 36e deel, blz. 156, 
253, 358 en 448; L. Jennissen: a. Bijgelovig
heden onder dc inlanders, b. Over Katholieke 
Missiën in Indiö, en c. Uit het leven der Heidenev 
in Kath. Missiën, a. in XIX, 1894, blz. 67, b. (ii 
XXI, 1896, blz. 115, en c. in XXIX, 1904, blz. 6G 
cn 74 (deze drio opstellen mede opgenomen in 
Berichten van den St. Claverbond — niet in den 
handel —a. in II, 1894, blz. 43, b. in II, 1896, blz. 
9 en c. in I, 1904, blz. 55).
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een overeen- 
ons

De binnenlandsche handel is levendig; druk
bezochte weekmarkten vindt men te Tandjocng 
Tëbat, Batoe Soesoc, Djërai, Pönantian en dagc- 
lijltscho markten te Pagër Alam (zio aldaar). 
De nog gebrekkige verkeerswegen, waarin 
echter steeds meer verbetering wordt gebracht, 
zijn een ongunstige omstandigheid voor do 
economische ontwikkeling van do Pasëmah- 
landen. Vooral in het Z.-deel van het landschap 
met zijn diepe ravijnen en smalle,bijna evenwijdig 
loopende bergruggen, is het verkeer zeer moei
lijk on daardoor dc economische ontwikkeling 
achter bij die van het N. Een grooto weg is van 
Lahat, grootendeels langs de Lëmatang, aange
legd via Pagër Alam naar de Lintang, zich aan
sluitende bij den transportweg Benkoelon—TÖ- 
bing Tinggi. Bij het ontworpen van dc Zuid-
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PASI BONTOBANGOEN (POELAU) — PASOEROEAN-354
! 1dentie Tapanoeli (Sumatra’s Westkust). Hier 

heeft de bestuursambtenaar (controleur) zijne 
standplaats. ‘

PASISIRAft, of strand provincies,

PASI BONTOBANGOEN (POELAU), ook Var
kenseiland genoemd. Eiland je behoorende tot Sa- 
leier (afdeeling Bonthain, gouv. Gele bes en Ond.), 
gelegen ten ‘^ daarvan en er van gescheiden 
door een trechtervormige straat. De lengte is 
-j- 11 K.M., de grootste breedte i 5 K.M., de 
oppervlakte ± 22 K.M2. Eenigc kampongs 
liggen aan de Z.O. kust, een enkele aan de N. 
kust, van het Z. deel gescheiden door een met 
rizophoren begroeid moeras. Over het midden 
van het eiland loopt een kalkrug, die in het Z. zijn 
grootste hoogte van SO M. (Verbeek Jaarb. 
Mijnwezen 1908) bereikt. Klappertuinen vindt 
men in het N. en aan de Z.O. kust, op het ge
bergte heeft men een weinig djagoeng. Er komen 
verwilderde koeien voor. In den W. moesson 
biedt de N.O. kust een veilige, diepe ankerplaats.

PASITANETE(POELAU).Eilandje behoorende 
tot Saleier, gelegen ten N. daarvan, groot ^ 3 
K.M*. Een met laag geboomte begroeid, door de 
menigte aan de oppervlakte komende koraal- 
blokken, onvruchtbaar eiland. Aan de Z. kust 
is eQn kleine kampong; aan dc N. kust staat een 
vuurtbren.

PASILAN KALAPA(mal.). Inlandsche drogerij, 
varen wortelstok van Poly podium rigidxüum Sw., 
gegroeid op den klapperboom.

PASIR. Voormelig zelf besturend landschap, 
omvattende het stroomgebied van de gelijkna
mige rivier met omgeving. In 1908 werd het 
landschap op verzoek van den sultan bij het 
rechtstreeks bestuurd gouvernementsgebied inge- 
lijfd. Het vormt thans eenc onderafdeeling der 
afdeeling Zuid-Oostkust van Borneo der resi
dentie Z en O. Afd. van Borneo. Het grenst ten 
N. aan de afdeeling Samarinda, ten«Z. aan de 
onderafdeeling Tan ah Boem boe, ten W. aan 
de afdeelingen Doesoenlanden en Oeloe Soengei, 
en ten O. aan Straat Makasscr.

Het landschap is in 1826 door het Sultansbe- 
stuur van Bandjërmasin aan het Ned.-Ind. Gouv. 
afgestaan. Met den vierden vorst van Pasir, 
Sultan Adam, werd het eerste politieke contract 
in 1844 gesloten.

De W. helft van Pasir is bergachtig en wordt 
van het Z. naar het N. doorstroomd. door de 
Këndilo; het O. gedeelte is vlak. De eigenlijke 
Pasireezen zijn Maleiers; Orang badjo worden 
aan de kust gevonden, terwijl Boegineezen in de 
hoofdplaats en op verschillende plaatsen langs 
de rivier wonen. Voorts wordt gewag gemaakt 
van de Locangan, een Dajaksche stam, die de 
N. bovenlanden bewoont (Lid. archief, Dl. III, 
bl. 452), doch geene koppensnellers zijn zouden. 
De grond ,die vruchtbaar wordt genoemd, wordt 
weinig bebouwd; goud zou vooral aan het boven
gedeelte der Këndilo gevonden worden en steen
kolen omtrent het midden van haren loop bij 
de kampong Boesoeï.

Literatuur : H. H. F. J. Nusselein, B. Ind. 
vxdlnst. LVIII, rks. 7. IV 1905, 532. .$/ f:P

PASIR (RIVIER). Belangrijkste rivier aan 
Borneo’s Oostkust. Zie BORNEO, Dl. I. blz. 
366.

;

naain van
dat deel der Javaschc buitenprovinciën van het 
rijk Mataram (dc tegenwoordige Vorstenlanden), 
hetwelk aan de Java-zec gelegen was (Pëmalang, 
Dëmak, Pati, Toeban, Socrabaja). In 1743 is 
de gehecle noordstrook dezer strand provincies 
aan de Compagnie gekomen, die sedert van haar 
strand regenten sprak; in 1831 kwam ook do 
rost er van aan het Gouvernement. De hoogste 
vorstenambtenaar in en over

4

i

elke zoodanige 
strand provincie was een provinciehoofd of 
stadhouder, boepati, wëdana boepati; in de 
vorstelijke hoofdstad had men eenigc wed&n a’s 
pasisiran voor de zaken der strand provincies. 
Zie JAVA (Geschiedenis) en VORSTEN
LANDEN.

PASOEMAH. Zie PASËMAHf/^
PASOEROEAN.

.‘j

!L :
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j
Landbeschrijving. 

Een dor residenties van Oost-Java, sinds 1 
Jamiari 1901 bestaando uit do toenmalige resi
denties Pasoorooan en Probolinggo (Ind. Stb. 
1900 no. 334). Zij wordt ten N. door do straat 
van Madoera en ten Z. door don Indischen 
Oceaan bcspoeld, ten O. begrensd door hot ge
west Besoeki en ten W. door d ' residenties 
Kediri en Soerabaja. De Oostorgrons gaat over 
den vulkaan Argapocra (3086 M), hoogsten top 
van het Jang-gebcrgto (zio aldaar), terwijl niet 
ver van de grens, maar binnen hot gebied 
der residentie, do vulkaan Lamongan, hoogste 
top do G. Taroeb (1670 M), golegon is. Do 
Westergrens loopt over het Ardjoeno-, hot 
Kloet- en hot Kawi-geborgto. In hot Z. vor
men do Tambakan-, do Lëngkosono-, de Pë- 
lëtot- on do Damparbaaicn vier inhammen. 
Ten Z. W. van de Tambakanbaai is op geringon 
afstand van do kust het woesto eiland Sëmpoo 
gelegen, dat geen vaste bevolking hooft. Hot is 
hot eonige eiland van dit gewest in den Indischen 
Oceaan. In de straat van Madoora hoeft het 
slechts 2 kleine eilanden, nl. (18 K.M. ten N.O. 
van den Hoek van Warangan) Karangkoko of 
Zwaantjes-droogto, waar con kustlicht is opge
richt on ten N.N.O. van do hoofd plaats Pro
bolinggo Poelö Këtapang, eon koraaleiland, 
veelal Gili geheeton, dat sedert eenige jaron 
eeno gevestigde bevolking, uit visschors bestaan
de, hooft. Do oppervlakto van dit gowost be
draagt 8767 K.M2.; ultimo 1905toldodo bevolking . 
ruim 2 millioon ziolon of 231. por K.M2. Hot aan
tal Europeanen bedroeg 5400, dat der Chineozon 
13200, dat der Arabieren ruim 1900, terwijl er nog 
85 andere Vreomdo Oosterlingen woondon. Do 
residentio Pasoorooan boslaat liet smalste go- 
doelto van Java; dit bevindt zich van de hoofd
plaats Probolinggo tot aan do Zuidkust on be
draagt slechts 60 K.M.

Het gowost is voor oon groot dool bergachtig; 
langs do Noordkust hooft men eon vlakko strook, 
do vlakten van Pasoorooan ,_on Probolinggo 
goheeton, zich uitstrokkondc van do West- tot 
do Oostgrens van hot gowost on bestaande uit 
lcwartaire afzettingen on langs do kust, waar men 
volo vischvijvors vindt, uiteen smallo strook allu
viaal zand on zeeklei, blauwgrijs van kleur. Hot 
Zuidelijkste dool van dozo tweo vlakten 
eone hoogtelijn van + 10 M. boven zoo bereiken, 
wordt gevormd door do uiterst flauw hellendo
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PASIR-PASIR (IKAN) (mal.). Zie ZEE
BAARS.

PASIR PËNGARAJAN. Naam van de hoofd
plaats der onderafdeeling Rokan (afdeeling 
Bongkalis, gouvernement Oostkust van Suma- 
tra). De plaats ligt aan den bovenloop van de 
Rokan Kanan nabij de grens met dc resi-

waar zij
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vooton van don Pönanggoongan, don Ardjoono, 
don Tënggër, den Lamongan en heb Jang ge borg* 
te, wolkö"b'ijna overal met vulkanisch zand zijn 
overdokt, zoodat de grens tusschon do hellingen 
dor vulkanen on do grootondeols kwartaire 
tuflagcn moeilijk is aan te wijzen. Vorder ligt 
in dit gewest nog do vlakte van Malang met een 
geringe helling van Noord haar Zuid, dib‘ begint 
bij Singosari, 500 M. boven zee, daar waar do 
voeten van den Kawi, den Ardjoono en den 
Tëngger in de vlakte overgaan. In het O. wordt 
zij begrensd door don voet van den Sëméroe en in 
het Z. door het Kendeng- of Zuidergebergte. In 
do aldus begrensde vlakto liggen : de afdeelings- 
hoofdplaats Malang op 445 M. en do districts- 
hoofdplaatscri“SïïTgosari op 480 M., Këpandjèn 
op 335 M., Tcerèn op 340 M. en Boeloo lawang 
op 396. M. bo’vcn'zee'. In het laagste Zuid westelijk 

. deel van de vlakte, nabij Soemberpoetjoong, 
(295 M.) hoeft do Brantas-rivier zich eeno bedding 
van ICO M. diep gegraven in het vulkanisch 
materiaal, waarmede de geheelo vlakte van 
Malang is bedekt. Dit materiaal is gedeeltelijk 
als steenbrokken uit do kraters weggeslingerd, 
gedeeltelijk als een natte brei van zand, asch en 
steenen met en door het regenwater naar be
neden gevoerd. Do lavastroomon, welke in de 
rivierbeddingen ontbloot zijn, hebben soms 
tijdelijk don loop van de Brantas gestuit 
en de afwatering belet, zoodat de vlak
to moerassig werd. Dat zij echter vroeger in 
haar geheel een meer zou geweest zijn, is niet 
aangetoond kunnen worden. In de afdceling 
Loemadjang ligt do vlakte van Loemadjang; 
bestaande uit den bijna horizontaal loopenden 
Zuid oo stel ijken voet van den Sëméroe en dien 
van den Lamongan. Zij bestaat in het Oosten 
uit kwartairen grond, waaraan in het Zuiden 
een vrij breede alluviale strook grenst, uit 
vulkanisch zand en klei bestaande, aangevoerd 
door do rivieren Moedjocr of Pantjing on Bënda 
joeda, wolko over eene groote uitgestrektheid 
evenwijdig aan do kust loopen, daartoe genood
zaakt door een duinenreoks mot duinen van 8— 
12 M. hoogte, dio zij eindelijk doorbreken. Een 
derde rivier, do Bësook-sat kan dit laatsto zolfs 
niet doon, waarom baar water zich in constrand- 
moeras verliest 1). Behalve do bovengenoemde 
grootoro vlakten heeft men langs het Zuidcr- 
strand van do afdceling Malang nog enkele 
kleine zandvlakten. Overigens is het gewest 
geheel bergachtig.

Hot Noordwostelijko en Westelijke deel wordt

l) Over do bësooks zie op dat woord. 
Als deze bësooks door zwaren regenval 
bandjiron kan geen menschonhand hare 
kracht weerstaan. Do onormo massa steenen 
on zand, dio zij moovoeren, worpt dikwijls 
een dam op in hare eigene bedding, waardoor 
dozo genoodzaakt is zich — vaak in één 
nacht — to verplaatsen. Zooals boven opgo- 
morkt loopt do Moedjocr ovor oen grooton 
afstand voor haro uitmonding ovonwijdig aan 
do kust; na do groote ramp*van loemadjang. 
in 1909 baande zij zich een weg in haar vor- 
longdo naar zoo; een half jaar daarna volgdo 
zij wéér haar oudo bedding. Bij aanvragen van 
terreinen voor do opsporing van delfstoffen 
worden bësooks niet als vaste grenzen aan- 
gonomon.

ingonomon door do hellingen van don Pönang- 
goongan, con rcgelmatigon vulkaankegel, hoogto 
1649 M, hot Ardjoono-gcborgto met do toppen 
Widodai èn (3333 M.), Walirang (3150 M.) on 
Kombar (3030 M.), den Andjasmura-koten, den 
Këloot (1731 M.), on don Kawi, hoogste top do 
G. Bootak, 2859 M. bovon zoo. In hot middon 
van hot gewest liggen het Tënggörgebcrgtc en 
de Sëméroe. HctTënggërgebcrgto(zior.ldaar)hecft 
don grootsten krater van de wereld, waarvan do 
bodom door do Zandzee of Dasar gevormd 
wordt. Hierin verrijst weer do G. Bril ma, 
nieuw eruptiepunt in dien krater ën 2380 M. 
hoog. Verder Zuidwaarts heeft men don G. 
Ajëg-ajëg, hoogsto punt do Goenang Djam- 
bangan, 3020 M-, dio geloidelijk uitloopt in don 
Sëméroe (zie aldaar). In het Ooston van hot ge
west ligt do reeds gonoemdo Lamongan on do 
Westelijke uitloopors yan het Jang-gebergtc. In 
het Zuiden, nl. in do afdceling Malang en hot 
Zuid wostelijko gedooltc van do afdoeling Loe
madjang vindt men hot Këndëng- of Zuider
gebergte, een tertiair gebergte, grootondeols 
bestaando uit kalksteen, met toppen van 500— 
1000 M. hoogte. Deze kalksteen is op de mcesto 
plaatsen overdekt mot een dikke laag roodbruino 
klei, gevormd door den kalksteen zelf en mag- 
neotijzer, afkomstig van andesietgruis.

De rivieren van dit gewest behooren tot het 
gebied van do Noord- of van do Zuidkust. Do 
waterscheiding loopt in de afdeeling Malang 
van don top van den Sëméroo in Zuidelijke, 
conigszins Zuid westelijke richting naar het

■ Zuidcrgobergto en vorder in Westelijke richting 
ongeveer evenwijdig mot do kust naar do grens 
van Kediri. In de afdeeling Loemadjang loopt zij, 
van den top van don Lamongan naar don post 
Ranoejasa, hot hoogste punt van den postweg van 
Probolinggo naar Loemadjang on vandaar o ver do 
desa Lëdok-ombo naarden rand van den Tënggër. 
Tot do rivieren van de Noordkust, die alle in 
do straat van Madoera vallen, bohoort in de 
eerste plaats do hoofdrivior dor residentie, de 
Kali Brantas (zie JAVA).Dezo rivier, welke met 
hare talrijke zijrivieren do ganscho vlakto van 
Malang on de aanliggende vulkaanvooten als 
stroomgebied omvat, ontspringt in het Ardjoeno- 
goborgte, op de Oostelijko helling van den An- 
djasmara, even ovor do grens dor residentie, dus 
op Soerabajasch grondgebied. Reeds beneden 
do districtshoofd plaats Sisir (Batoe) wordt oen 
groot gedeelte van haar' water afgotapt ton 
diensto der bevlooiing. Zij stroomt verdor Zuid
waarts langs Malang on Këpandjèn en daarna 
Westwaarts, voor con deol do grens uitmakend 
tusschon do rosidenties Pasocroean on Kediri. 
Haro voornaamsto zijrivieren zijn: do kali Ara- 
proong, op don Sëméroo ontspringende met de 
kali Bango van den Ardjoeno afkomende, wolko 
vereenigd ton Zuiden van Malang in do Brantas 
vallen; do kali Këinantën, dio tweo K. M. ten 
Z. van BocJoelawang do hoofdrivier ontmoet; 
do kali Lësti, dio van do Noordelijke holling van 
den Djambangan komt, mot do kali Göntèng, 
dio van den Sëméroo af stroomt, wolko vereonigd, 
na eon Westwaartschen loop ten Z. van Këpan
djèn in do Brantas vallen. Verdor Oostolijk ont
vangt do Brantas nog do Mótrü on do Lawor, 
wolko laatsto ontstaat uit. de vcrconiging van do 
Banjoobiroo on<do Löksa, allo rivieren van do 
Zuidoostclijko holling van don Kawi komondo;

eon
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meest bekende, is 34 M., do R. Paleis zolfs 95 M. 
diop.' Aan do binnenzijde zijn dozo moron be
grensd door stoilo wanden, zoodat watorafvoor, 
anders dan ondergronds , ónmogelijk is. De 
diepte van don bovenrand tot don waterspiegel 
is meestal aanzienlijk; bij de R. Agoeng be
draagt dio zolfs 100 M. Do moron van Klakah, 
Pakis on Bëdali zijn om hunne schoonheid be
kend. Rondom don Lamongan liggen nog moor 
voormalige eruptiopunton; diopo gaten, welke 
niet met water gevuld zijn, maar toch don naam 

Ranoe dragen. Eeno warme bron vindt men 
bij Tiris aan den voet van don G. Taroeb. Het 
water heeft eeno temperatuur van 40 tot 42°C. 
on een zuren smaak. Verder vindt men nog 
warme bronnen bij Sanggariti, ongeveer 5 K.M. 
ton Westen van de districtshoofd plaats Sisir 
gelegen on ook eonigc op 3 &, 4 K.M. ten W. van 
Ngantang gelegen.

Aan nuttige mineralen schijnt do residentie 
Pasoeroean arm; wel zijn ook in dit gewest 
talrijke vergunningen \iitgegeven tot hot doen 
van mijnbouwkundigo onderzoekingen, maar 
van do resultaten dier onderzoekingen is nog 
zoo goed als niets bekend. Vermelding verdient 
als product van uitvoor alleen de zwavel, die 
verkregen wordt uit den krater van den Wali- 
rang. Dit mineraal wordt door de zwavelwinnors 
afgovoerd naar do districtshoofdplaatsen Pan- 
dakan of Porong en daar voor ongeveer / 3 per 
pikoel aan Chineozon verkocht.

Pasooroean is een der vruchtbaarste en wel
varendste goweston op Java. Do rijstcultuur 
staat er op een hoogen trap; de gemiddelde op
brengst per baboe is er hooger dan ineenigandor 
gewest van Java. Do Gouvernements-koffiocul- 
tuur heeft op Java het meest in dit gewest ge
bloeid, met name in de afdeeling Malang, waar 
in één jaar eens zelfs 350 000 pikoels koffie ge
produceerd zijn; thans bodraagt de jaarlijkscho 
productie slechts oonigo duizenden pikoels, ter
wijl men doende is, dozo dwangcultuur in te 
trokken. Men heoft in dit gewest echter talrijke 
erfpacht-ondornomingon, waarop ook nog koffie, 
doch overigens veol peper, cacao, kina, rubber, 
kapok, suikerriet en enkele andoro gewassen ge
teeld worden. Dio ondernemingen zijn als volgt 
onder de afdeelingon verdeeld: Pasoeroean, 3, 
Bangil 7, Malang 198, Loemadjang 113, Probo- 
linggo 2 en Kraksaan 7 of totaal 332. In do 
laatste jaren ziet mon echter hoe langer hoo moor 
hot „grootbedrijf” toenemen, d. w. z. dat vor- 
schoideno ondernemingen in ééno hand komon, 
waardoor do exploitatie goodkoopor wordt. Zoo 
zijn do bovongonoomdo ondernemingen respec
tievelijk in handen gokomen van 3,7, 83, 33, 2 on 
4 of te zamen 132 administratiën, meestal be
heerd door maatschappijen. Behalve do boven
genoemde landbouwondernemingen, heeft men 
in dit geweest 29 suikerfabrieken, waarvan één, 
Këdawocngjgedrovon wordt op het cenigo particu
liere land, dat in dit gewest voorkomt on ook 
Këdawoeng hoot. Do grootste suikeronderne
ming, niet allcon van Pasoeroean maar ook van 
gohool Java, is Djatiroto in do afdeeling Looma- 
djang, toebohoorondo aan de Handelsvoreoni- 
ging Amsterdam. Hier wordt voor verreweg hot 
grootste gedeelte geplant op erfpachtsgrondon. 
Door do H.V.A. zijn belangrijke irrigatiower- 
ken aangelegd; do woningen der inlandscho be
volking, die voornamelijk afkomstig is uit

de Lëksa. en do Lawor vormen do grens 
met Kediri. Eene belangrijke zijrivier is nog de 
K&nta, die evenals do Brantas zelf op den 
Andjasmara ontspringt. Zij stroomt met schil- 
dorachtige kronkolingcn, over steonen en rots
blokken bruisend, door hot hoogland van Ngan
tang, dat vroeger bekend was door zijn grooto 
kof Reproductie en vormt in haar meer Noorde
lijken loop do grens tusschon Pasoeroean on 
Kediri. Bij uitbarstingen van den Kloot heoft do 
K&nta belangrijke kooveelhedcn zand afgevoord. 
Verdere rivieren van de Noordkust zijn van 
West naar Oost: do Këdoong-Iarangan of rivier 
van Bangil,_de kali Wëlang of kali Kraton, 
welke’ dé"sawah’s van do suikerfabriek Alkmaar 
doorstroomt, aldaar den schoonon, 27 M. hoogen 
waterval Baoeng vormt en ton N. van do dis- 
trictshoofdplaats Kraton in zco valt; do Kali 
Gëmbong of rivier van Pasoeroean, welke door 
de hoofd plaats stroomt; do kali Oemboolan, 
lager kali Këpandjèn en van de districtshoofd- 
plaats Rëdjoso tot do monding kali Rëdjoso 
geheeten (zij wordt gevoed door de bekende bron 
Oemboelan mot eon capaciteit van 4—6 M3 in de 
seconde); do Lawéjan, de grensrivier tussclien 
de afdeelingen Pasoeroean on Probolinggo; do 
Bajëman; do Dringoe; de Gënding; de Palëran- 
ala of rivier van Pëdjarakan; de Pandan laras, 
welker water, in verscheidene waterleidingen 
verdeeld, bij Kraksaan de zco bereikt; do Tjang- 
kalian, die van don top Soëng (Jang-gcbergte) 
komende, door een ravijn van 1500 M. diep 
stroomt en nabij Djaboong in zee valt; eindelijk 
do kali Mantikan, dio bij de desa van dien naam 
niotvervando Besoekische grens, do zee bereikt. 
Tot het stroomgebied van do Zuidkust behooren 
in de afdeeling Malang slechts kleine rivieren, 
waarvan do voornaamste zijn: do Lëmiroo of 
kali Iwak, de Srigantja, do Pëngoeloeran on do 
Soembërdoerèn, alle op het Zuidergeborgte 
hun oorsprong hebbende en de Glidig, die op don 
Sëméroo ontspringt en do grensrivier vormt 
tussclien de afdeelingen Malang en Loemadjang. 
In de laatste afdeeling komen grootere riviorm 
van het stroomgebied van den Indischon Oceaan 
voor, o. a. do Bësoek-sëmoet, de Moedjoer en de 
Bësoek-Sat, alle op den Sëméroo ontspringende 
en boven reeds genoemd, evenals de kali Bënda- 
joed&, eene belangrijke rivier met de zijtakken 
Grobogan en Madja of Bëtata, wolk laatste door 
de hoofd plaats Loemadjang stroomt on de 
Djatirata, grensrivier met Besoeki, welke grens, 
na opneming van deze zijrivier, door de BëndS.- 
joedS, zelf gevormd wordt.

Door middel van talrijke bevloeiingswerken, 
waarvan wij alleen de uitgebreide Pëkalèn- 
worken in do afdeeling Kraksaan en do Patagoo- 
han werken in de afdeeling Bangil noemen, wordt 
het water der bergstroomen voor den natten 
rijstbouw en voor do suikerrietcultuur benut. 
Vorder is door bedijking do moerassige streek 
tusschen de districtshoofdplaats Gëmpol en do 
afdeelingshoofdplaats Bangil tegen het binnon- 
dringen van bandjirwator beveiligd. Rondom 
den Lamongan ligt in een wijden kring oen gordel 
van bergmeren; de voornaamste zijn Ranoe 
Klakah, R. Pakis, R. Bëdali op de Westelijke, 
R. Agoeng, R. Sëgaran op de Oostelijko, R. 
Lading en R. Logoeng op de Zuidelijke helling 
van den vulkaan. Het zijn oude eruptiepunten 
of kraters met water gevuld. De R. Klakah, hot
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Djokjakarta en Rembang, wordon door dozo 
ondornoming opgoricht. Aan Djatiroto is oon 
Europcosclxo arts vorbondon, dio do bosckikking 
hooft ovor eon goed ingoricht hospitaal. Eeno 
Europooscho Gouvcmomontsschool on oon pa- 
sanggrahan troft nmn medo hior aan. Verder zijn 
or in do afdeeling Malang oon 40 tal ondernomin- 
gon, werkende op ovoreonkomsten mot do be
volking, waar uitsluitend suikorriotstokkon wor
don verbouwd; in do afdeelingLoemadjanghooft 
men nog 32 van zulke ondernemingen, waar 
tabak geteeld wordt. In togonstolling mot de 
tabakscultuur in het Bcsookischo plant hior do 
inlander zelf op eigen grond en lovort hot pro
duct aan do onderneming; deze verstrekt alleen 
hot zaad. Bij don opkoop door do verschillende 
ondernemingen hcerscht scherpo concurrentie, 
hotgeen tot allerlei quaestios aanleiding geeft.

Bevolking. Deze bestaat uit Javanen on 
Madoorcezen; in do voormalige rosidentio Pasoo- 
roean is zij voor 2/3 Javaansch en in hot voor
malige Probolinggo voor 4/6Madoereesch, behalve 
dio van de afdeeling Loemadjang, dio woder 
ovcrheerschond Javaansch is. Do Inlandsclio 
ambtenaren zijn echter bijna allen van Javaan- 
sche afkomst. Do Madoerecsche bevolking is 
ovor hot algemeen arbeidzamer en meer tuk op 
winst of hoog arbeidsloon dan do Javaansche; 
zij is spaarzamer en komt dan ook eerder tot 
welstand. Ten gevolge van do hartstochtolijke 
geaardheid der Madoereczcn komen doodslag en 
verwonding veel onder hen voor; sluipmoorden 
daarentegen zelden. In de afdeeling Pasocrocan 
wonen in 39 hoog gelegen desa’s, in hot Tenggër- 
gebergte, do Tenggereezcn (zie op dat woord), 
dio ook in eenigc desa’s van do afdeeling Probo
linggo voorkomen. Zij houdon zich bezig mot 
don verbouw van aardappelen, kool, uion en 
andere groenten, welke veel naar Malang, Pasoe- 
rooan en Soerabaja worden vervoerd.

De voornaamste middelen van bestaan van do 
overige bevolking zijn do rijstbouw, dio op den 
vruchtbaren, grootcndecls vulkanischon bodem 
van dit gowest zeer goed slaagt, do tooit van ver
schillende eenjarige (handels- en voedings-) go- 
wassen, do arbeid op land bouwondernemingen on 
op do hoofd plaatsen, ook hand wc rksn ij verheid. 
Verder de zeevisscherij, dio hoofdzakelijk aan do 
Noordkust beoefend wordt, en slechts bij uit
zondering aan do Zuidkust. Eveneens van be
lang is do teelt van zoutwatervisch in speciaal 
daarvoor nabij hot strand aangclcgdo vijvers 
(tambaks); dezo besloegen in 1903 eon gozamon- 
lijko oppervlakto van ongeveer G000 bouws, 
waarin vooral do „bandfing” wordt gekweekt. 
Do winst, welko met de zoutwatcrvischteelt be
haald wordt, verschilt voor do vorschillondo 
stroken van het gewest; gemiddeld kan zo gestold 
worden op / 25 tot / 50 por bouw, al naar gelang 
men met slecht of goed onderhouden vijvers to 
makon heeft. Aan zootwatorvischteclt op sawahs 
of in vijvers wordt niet gedaan. Voorts is do 
veestapel niot onbelangrijk; in 1906 toldo hot 
hoornvee (runderen en buffels) ruim 460.000 
dieren en was do sterkto van don paardcnstapcl 
bijna 53.000 stuks. Het fokken van kleinvee, 
als schapen, goiten, pluimgedierte, enz, is niet 
van beteekenis en geschiedt als bijbedrijf zoo
wel in het geborgte als in do vlakte.

Hot bouwgrondaroaal van de inlandscho be
volking besloeg in 1915 een oppervlakte van

а. in gcrogoldo cultuur:
sawahs van lovend water voor

zien ............................................
sawahs van rogon afhankelijk..
moorassawahs...............................
tëgalveldon .................................

б. niot in geregelde cultuur..

To zamen..........
Do opbrongst aan rijst (padi) was bij benade

ring 6.900.000 pikoels, d. i. gemiddeld 33.40 
pikoel pci' beplanten en 33.78 pikool per geslaag
den bouw.

De middelen van verkeer zijn de staatsspoor
weg van Soerabaja over Bangil, Pasoeroean, 
Probolinggo en Klakah naar Banjoewangi, met 
zijtakken van Bangil over Malang naar Bli- 
tar en Kcdiri, en van Klakah ovor Loemadjang— 
naar Pasirian.- Vorder heeft mon particuliere 
stoomtramwegen: van Pasoeroean over Këdjajan 
naar Pocrwosari en do halte Sèngon met een 
zijtak van Këdjajan naar Bëkasi-oost; van Ma
lang Noordoostwaarts via Mendit naar Toem- 
pang, Noord westwaarts over Pëndëm, Karang- 
ploso on Singosari terug naar Malang en van
daar Zuidwaarts over Bocloclawang naar Gon- 
danglëgi, mot zijtakken vandaar Westwaarts 
naar Këpandjèn en Oostwaarts naar Dampit, 
eindelijk van Probolinggo over Kraksaan naar 
Païton. Bohalvo deze ijzeren wegen heeft men 
den grooton postweg langs do Noordkust met 
uitstekende, breede zijwegen van Pasoeroean 
naar Malang on van Probolinggo naar Loema
djang. Ovorigens zijn alle belangrijke plaatsen 
door breede, goed onderhouden grindwegen 
onderling verbonden.

De rosidentio Pasoeroean is belangrijk wegens 
de Hindoo-oudhcden, dio men er vindt. Zie 
hiervoor het artikel OUDHEDEN.

Geschiedenis. In deze residentie is de oudst 
bekendo Oost-Javaansche inscriptie ge vonden,en 
wol do in 682 £aka(A.D. 760) gedateerde beschre
ven steon van Dinojo. Het land maakte achter
eenvolgens deel uit van verschillende Oost- 
JavaansclieHindoe-rijken(zie JAVA, geschie- 
d o n i s) on was vooral van belang in do 12de 
Qaka-couw, toen het do korn vormdo van het 
rijk van Singasari (A D. 1222—1292);zijn beteoke- 
nis bohiokl liet oveneons in do periode van Madja- 
pait. Volgons do traditie vluchtte na do verovering 
van dit rijk door Radèn Patah do laatste vorst 
of eon zijner zonen naar Malang, maar deze 
word door do troepen van Radèn Patah versla- 
gon. Volgons eon andoro ovorlcvoring vluchtte 
Gadjah mada, rijksbestuurder van Madjapait 
naar Sënggoorooh, ten Zuiden van Malang; zijn 
zoon wist hot voormaligo rijk van Singosari 
uit to broidon en gaf hot den naam van Soepit 
Oerang. Aan hom wordt do stichting van eeno 
storkto ten Z. O. van Malang toegeschreven, 
waarvan do ruïnes nog bostaan en Koota Bëdah 
(verwoosto stad) hooton. Door don Portugceschou 
schrijver Mondez Pinto wordt vermeld, dat 
Pangóran Trënggana, vorst van Dömak, met do 
hulp van Bantam, Pasoorocan belegerde, dat 
nog in do macht der Qiwaiton was. Hij word 
gedood door zijn bediondo en na vruchtelooze 
pogingen werd hot beleg opgebroken. Niettomin 
kwam bij do vordccling van hot Rijk van Trëng- 
gaiiA, ondor zijn zoons, Pasoeroean met Soera
baja, volgens do inlandscho verhalon, aan don

179.562 boxiws. 
6.139 
1.337

322.679 „
10.802

520.519 bouws.
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onder hoogwaterstand ligt; de zee liep hier 
vroeger zeker verder landwaarts in. De kust 
heeft Oostelijk een kaap, Tandjocng Warangan 
en Westelijk een bocht, die van Pasoerocan. De 
voornaamste der bergen dezer afdecling is de 
Tënggër, die in haar Zuidoosthoek ligt, en dan 
ook slechts ten declc tot haar behoort. Aan den 
Noordelijken Tënggër-voet grenst de Zuidvoet 

den Grati-vulkaan, welks krater het meer 
Klindoengan bevat. Benoorden don Grativulkaan 
ligt de Gocnoeng Sëmongkrong, die stellig een 
eruptie-punt is, al valt er ook op den top geen 
krater waartenemen. De Zuidgrens der afdecling 
wordt gevormd door het zadel, dat de Tenggër, 
naar het Westen toe, verbindt met den Ardjoeno; 
dit gebergte staat bekend als Goenoeng Toeng- 
gangan, dan wel gebergte van Djaboeng of van 
Sëlampar. De afdecling is een paar badplaatsen 
rijk, die beide haar bestaan te danken hebben 
aan een krachtig te voorschijn tredende bron van 
zeer helder water; de meest bekende is het „blau
we water”: Banjoe-biroe, (zie op dat woord); 
de andere badplaats ligt bewesten de vorige en 
draagt den naam Oemboelan. Te vermelden 
rivieren zijn: de k. Lawcjan, grensrivier met de 
afdecling Probolinggo; de k. Oemboelan, in haar 
benedenloop k. Këpandjèn en bij haar monding 
k. Rëdjasa geheeten; deze beide ontspringen op 
de Noorder Tënggër-hclling; de k. Wëlang, die 
op de Westelijke Tënggër-hclling ontspringt en 
als k. Kraton in zee vloeit. De hoofdplaats der 
afdecling is Pasoerocan (zie op dat woord). Ver- 
meldingswaaidigc plaatsen in de afdeeling zijn: 
het dorp Mëlatèn bij Ngoelïng, een voormalige 
districtshoofdplaats, waar een bloeiende nijver
heid bestaat, zijnde de vervaardiging van stroo- 
zakken; de controleurs-standplaats Poespo, in de 
buurt waarvan zich het land bouw-etablissement 
bevindt, hetwelk dient tot proefneming met 
Europeesche kolonisatie in de Oost; tevens be
staat hier een gelegenheid voor ambtenaren om 
te worden verpleegd. Een dergelijke gelegenheid 
biedt Tëlaga-sari, welk herstellingsoord in de 
onmiddellylce nabijheid ligt van Tosari, een om 
haar schoone en gezonde ligging en ook als 
hoofddorp der Tënggërcezen (zie op dat woord) 
algemeen bekende desa. Dc Mohammedaansche 
bevolking der afdeeling is van West naar Oost 
al minder Javaansch en meer Madoereesch. In 
de afdeeling liggen het particuliere land Këda- 
woeng met de suikerfabriek van dien naam; 
verder nog vier suikerfabrieken en 2 kinaonder- 
nemingen op gronden in erfpacht. Eind 1915 had 
zij eene bevolking van 313 000 zielen, w. o. ruim 
950 Europeanen, ruim 3200 C.iineozen, 320 
Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen.

PASOEROEAN. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contrólcafdeeling Pasoerocan, 
regentschap, afdeeling en residentie Pasoerocan, 
met vier onderdistricten en 10G desa’s. Eind 
1905 had het eene bevolking van ^ 88500 zielen, 
waaronder ^ 700 Europeanen, 2500 Chineezcn, 
200 Arabieren en GO andere Vreemde Ooster
lingen. /.i •

PASOEROEAN (in het Hoog-Javaansch Pa- 
sedahan) en door de Javanen veelal Gëm- 
bong genoemd, de hoofd plaats van het gewest, 
het regentschap, de afdeeling en het district van 
dien naam, ligt aan Straat Madoera en heeft 
eene veilige rcede. Reeds in het begin der 16c 
eeuw bestond de stad; twee eeuwen later was zij

regent van Madoera, schoonzoon van TrÖng- 
gana. Later, toen hot rijk van Mataram tot blooi 
was gekomen, onderwierp do regent van Pasoe- 
roean zich aan diens vorst, SoetawidjajS., ook ge
noemd Sénapati (-{- 1500). Hot regentschap 
Probolinggo maakte in dien tijd een deel uit van 
het rijk van Balarabangao, dat onder het opper
bestuur van Kloonkoeng door Balincescho 
regenten werd bëslmufdrTn 1685 had de op
standeling Soorapati zich to Pasoerocan gcnosteld 
en onderwierp zoowel Malang als Probolinggo. 
Hij regeerde daar tot 1706 ,maar werd in dat 
jaar door do Compagnie bij Ban gil verslagen; drie 
weken later stierf hij aan do in dat gevecht be
komen wonden. In 1707 bouwde De Wildodrio 
schansen te Pasoerocan, terwijl eindelijk in 1743 
de geheele Oosthoek bij een contract mot Pakoe 
Boowana II aan de Compagnie werd afgestaan. 
Wel bleven afstammelingen van Soerapati zich 
in Malang, Ngantang, Locmadjang en Ba- 
lambangan nog tegen het gezag der Compagnie 
verzetten, doch ten slotte werd in 1760 het laat
ste verzet overwonnen en hot gedeelte van Java 
ten O. van Tënggëren Sëméroc verdeeld, in West
en Oost-Balambangan. Het regentschap Banger, 
ongeveer overeenkomende met het tegenwoor
dige regentschap Probolinggo, behoorde tot 
West-Balambangan en werd omstreeks 1790 aan 
een Chinees verhuurd en onder Daendels aan 
dezen verkocht voor een miljoen rijksdaalders. 
Onder Raffles werd Probolinggo teruggekocht 
en kwam het met Pasoerocan onder het Land- 

// / y v. < drostambt Oost-Java. Na de teruggave dor O. I.
bezittingen door de Engelschen in 1816 werd 

A&S'- “ ^ £c Pasoeroean een afzonderlijk gewest en werd
Probolinggo een afdecling van Besoeki. Bij Ind. 

v Stb. 1855, N°. 7 werd het tot een afzonderlijk
\ ' V' ’ , Z. . gewest verheven, hetgeen het gebleven is tot de

j *1 vereeniging met de residentie Pasoeroean (Ind.

van

;

Stb. 1900, no. 334).
Bestuur. Administratief is het gewest 

verdeeld in 6 afdeclingen: Pasoeroean, Bangil, 
Malang, Probolinggo, Kraksaan en Loema- 
djang, waarvan de eerste drie tevens regent
schappen vormen; het vierde regentschap van 
het gewest is Probolinggo, dat de laatstgenoemde 
drie afdeclingen bevat; de regeDt ervan 
zetelt te Probolinggo, terwijl te Kraksaan on 
Loemadjang zelfstandige patih’s gevestigd zijn. 
Verder zijn er in deze residentie 11 contrölo- 
afdeilingcn, 30 districten en 2206 Gouverne- 
ments- en 23 particuliere desa’s.

PASOEROEAN. Afdeeling en regentschap der 
gelijknamige residentie, van welke zij een der 
vier Noordelijke afdeclingen uitmaakt, groot 
863 K. M2 en begrensd ten N. door dc zee; ten O , 
ten Z. en ten W. resp. door de afdeclingen Pro
bolinggo, Malang en Bangil van dit gewest. De 
afdeeling telt 2 contróle-afdcelingen en 5 distric
ten, met name: Pasoeroean met de districten
Pasoeroean.__Wangkal (hoofdpl, Këdjajan),
ÜAbontjandi (hoofd pi. Gondang Wètan) 
Grati (hoofdpi. Grati Toenon) en Tenggër met 
het district Tënggër Jhoofdpl. Poespo) Het aan
tal dcsa?s~bedraagt 367, waarvan 8 particuliere en 
alle andere Gouvernemcnts desa’s zijn. Langs 
de Noordkust strekt zich eene vlakte uit, welke 
niet anders is dan de flauw hellende voet van den 
Tenggër, waarop de zee tot zekere diepte allu
viaal zand en klei heeft afgezet. In die formatie 
zijn talrijke vischvijvers aangelegd, welker peil

en
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<le hoofdplaats van het rijk van Socrapati. Voor 
30tal jaren nog de vierde in rang onder do

trisch verlicht. De bestaande spoelleiding werd 
door den Gewestclijkcn Raad verbeterd en uit- 
gebreid. Bij Ind. Stb. 1918 n°. 320 is met ingang 
van 1 Juli 1918 voor do hoofdplaats Pasooroean 
een gemeenteraad ingostold. Het fortje, in 1845 
gebouwd, is in 1892 afgebroken. Eene stoom
tram loopt van de hoofdplaats naar Warocng- 
dawa en van daar naar Bëkasi Oost en naar 
Sèngon. De grenzen der hoofdplaats zijn vast- 
gestcld bij Ind. Stb. 1887 no. 194.

PASOLER (tim.). Zie GREWIA SALüTARIS.
PASPALUM CONJUGATUM Berg. fam. Gra- 

mineae. Djampang tjanggah, Djandon, Paitan 
Soeket djampang (jav.), Djoekoet pahit Babado- 
tan (soend.), Grassoort van tropisch Zuid-Ame
rika, in vele tropische en subtropische streken 
van do oude wereld ingevoerd, en than3 op Java 
algemeen ingeburgerd, zoowel in de vlakte als 
in het lagere bergland. Het wordt door het vee 
gegeten, maar do voedorwaardo is nog niet vol
doende bekend.

PASPALUM DÏLATATUM Poir. fam. Grami-
neae. Een uit Amerika afkomstige grassoort, die 
in vele tropische en subtropische streken ge
kweekt wordt en op Java vormoedelijk van uit 
Australië ingevoerd is, vandaar de naam „Au
stralisch Gras”. Het stelt geen hooge eischen, 
noch aan bodem, noch aan klimaat, ofschoon 
het aan vochtigen bodem don voorkeur geeft. 
Het groeit meestal in pollen, geeft een hooge 
opbrengst on hooft als veevoeder een zeer groote 
waarde.

PASPALUM PLATYCAULON Poir. fam. Gra- 
inineae. Roompoet pahit (mal.), Djoekoet pait 
(soend.). Grassoort uit tropisch Amerika, op 
Java algemeen verwilderd. Vooral in vochtige 
klimaten on op niet te drogo plaatsen. Vooral 
■om Buitenzorg on in den plantentuin is dit een 
van de meelt algomcene grassen geworden. In 
Amerika gaat hot voor oen uitstekend voedergras 
door.

PASPALUM SANGUINALE Lmk. (Panicum 
S. L.). Djoekoet tatambagaan (soend.) en vele 
andere inlandsche namen, welke van min
der belang zijn. Een op Java zeer algemeen 
gras, een ware kosmopoliet, die in vrij wel alle 
gematigde, subtropische en tropische streken 
voorkomt, on in Nederland wegens de roode 
kleur van do aren „blocdgierst” heet. In het al
gemeen wordt do voederwaarde nog al hoog ge
schat.

PASPALUM SCROBICULATUM L. var. OR- 
BICULARE Hack. fam. Gramineae. Gëgëndjoe- 
ran (mal.), Djëringan, Göndjoran (jav.), Djoo- 
koot pingging kasir (soend.). Een grassoort van 
tropisch Azië en Australië, op Java van de vlakte 
af tot in het lagere bergland vorsproid. Het wordt 
voel door hot voo gegoten, maar omtrent de. 
waarde als voedergras loopen do meoningen nog 
uitoon.

PASSAAT. Zie KLIMAAT.
PASSAR, PASSER. Zie PASAR.
PASSENSTELSEL. Onder don term „Passen

stelsel” wordt verstaan hot contrölc-systeem, 
uitgeoefend op in Nederlandsch-Indië reizendo 
en trekkende Inlanders en Vrcomdo Oosterlingen, 
waarbij hot voeren van een door do bovoegde 
autoriteit afgegoven reispas voor hen eon eerste 
vcrcischto is. Dit stelsel was tot voor korten tijd 
in tal van regelingen samongevat on lovorde ceno 
grooto belemmering op voordo bewegingsvrijheid

een
handelssteden van Java, is zij sedert het in exploi
tatie komen van de staatsspoorlijn Socrabaja — 
jMalang, wat het vertier betreft, zeer achteruit 
gegaan. Op het eind van 1882 bedroeg do bevol
king 3S.S00 en op het eind van 1905 slechts 
28.500 zielen, waaronder 070 Europeanen, 2360 
Chincezen, 200 Arabieren en CO andere Vreemde 
Oosterlingen.

De kali Gëmbong, die door de stad loopt, is 
daar nauwelijks 20 M. breed en alleen voor kleine 
prauwen bevaarbaar. De drukte op de reede 
is zeer verminderd, maar nog steeds geven de af
scheep van suiker en koffie, de visschersprauwen 
en andere vaartuigen, die handel drijven op Ma- 
doera, daaraan eene zekere levendigheid. Op de 
reede komen de zeeschepen op 2 K.M. afstand 
in 5 vademen water ten anker. Voor den mond
van de rivier ligt eene zandbank, die het vaar
water zeer versmalt. Blijkens aangebrachte 
peilschalen neemt de aanslibbing op deze bank 
niet noemenswaardig toe; zij belet bij laag water 
intusschen zelfs het uit- en invaren van leege 
laadprauwen. Herhaaldelijk is door ambtenaren 
en particulieren op dezen voor de scheepvaart 
zoo belemmerenden toestand gewezen; doch tot 
dusver is hierin geen verbetering gebracht, ter
wijl toch jaarlijks ^ 2l/2 millioen pikoel suiker te 
Pasoeroean werden ingescheept.

De booten van de maatschappijen „Nederland” 
on „Rotterdam.sche Lloyd” doen Pasoeroean in 
normale tijden geregeld aan.

Pasoeroean is overeenkomstig den landaard 
der bevolking verdeeld in wijken. Vroeger zag 
men in de hoofdstraat van de Europeesche wijk 
tal van fraaie hoerenhuizen als villa’s gebouwd; 
vele daarvan zijn thans vervallen; zij zijn door 
Chincezen opgekocht, die aan het onderhoud 
weinig kunnen besteden doordat de huurprijzen 
zoo belangrijk zijn gedaald. De Chineesche wijk 
beslaat uit verscheidene straten met zeer fraaie 
huizen, waarvan vele, en wel de aanzienlijkstc, 
volgens Europeesch model zijn gebouwd. Om de 
Europeesche en Chineesche wijken liggen de 
kampongs der Javanen en Madoercezen, dio tot 
aan liet strand en de daaraan gelegen vischvijvers 
doorloopen. Pasoeroean heeft een fraai rcsidcntic- 
liuis, eene nette regentswoning, eene in 1857 ver
nieuwde Protest antsche en eene in 1895 voltooi
de Roorasch-katholicke kerk, eene moskee, een 
fraai sociëteitsgebouw, dat getuigt van de 
vroegere welvaart der plaats, eene constructic- 
winkel „de Bromo”, met gemiddeld 200 inland
sche ambachtslieden, eene ijsfabriek en eene 
koffiepellcrij. Verder is er de onderneming Poo- 
roct, die uit de ter hoofdplaats gelegen Poeroct- 
bron drinkwater oppompt. Vroeger werd dit in 
groote ijzeren ketels per spoor naar Socrabaja 
vervoerd en aldaar verkocht; tegenwoordig 
heeft men daar echter een eigen drinkwaterlei
ding. Vooral dient genoemd to worden het proef
station voor de suikercultuur met in 1904 opge- 
richtc gebouwen en uitgestrekte proeftuinen. 
De gasfabriek bestaat sedert jaren niet meer, 
ook al tengevolge der verminderde welvaart. 
Intusschen is de welvaart der bevolking in de 
laatste jaren weder toenemende. Wat het uiter
lijk betreft, zijn vele vervallen Europeesche 
en Chineesche huizon afgebrokon en daarvoor 
nieuwe gebouwd. Do stad wordt thans olec-

|
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Voor hot nu nog op do N.W. kust gobruikc- 
lijko onderscheid in samonsfol der xiitloggors of 
vlerken (Mnl.-Jav. katir) nan vlorkprauwon van 
Patalima- of Patasiwa. Alfooron, zio bij Tauorn, 
plaat 111, on do dotail-teckening op p. 43; het 
sprekende cirkelronde of lusvormigo verband
stuk bij do laatsten is een groot curiosum, en 
heeft wel oorspronkelijk symbolische betcokonis 
gehad. Voor tal van tatooëer-patronen bij do 
Patasiwa hitam, zio ook Tauern, plaat 1—8; 
opvallend is de nuchterheid van doze geometri
sche figuren, cencrzijds togenovor den ontzag
lijken zwier dor Dajak-tatoeëeringcn, anderzijds 
tegenover de hoog ontwikkelde houtsnijkunst 
en beschildering, dio op hot eigen West-Coram, 
in hot stroomgebied dor Sapolowa, Wao Eti 
en Wao Oeli (of W. Oeni) bloeit in een aantal 
kampoeng’s dio zich tot do Patasiwa hitam 
rekenen, maar door zgn. Makahala-Alfoeren 
worden bewoond, welko hun oorsprong uit 
Halmahêra rekenen (zie het opstel „Over orna- 
mentkunst van (Wost-)Cerara” door H. F. E. 
Visser in Volkenkundige Opstellen Kol. Inst. 
I, 1917; en verg. over do Makahala’s, Tauern, 
p. 30).

Hoogst instructief is Tauern’s Overzichts
kaart van Ceram, waar hij in Wcst-Ceram — 
het eigonlijko gebied der Patasiwa hitam, mot 
een paar kampoengs van „witte” Patasiwa’s 
op do Noordkust —, en in Midden-Coram — 
het eigenlijke gebied juist der Patasiwa pootih, 
met Patalima'kampoeng’s aan Noorder- en 
Zuider-strand; torwijl de onderafdeeling Wara- 
siwa in het uitersto Weston nog gebied der 
Patasiwa hitam is —, door drie cijfers bij do 
namen der kampoong’s een gemakkelijk over
zicht schenkt van de verspreiding der 3 soorten 
van Pata’s. Do Patalima’s dio in do 17o eeuw 
op het uitersto Z.W. schiereiland van Ceram, 
Hoeamohal (alias: Klein-Ceram), woonden, zijn 
door Do Vlaming vrijwel uitgemoord; thans 
zijn hier alleen Mob., Christen- en Binongko- 
negorijen (verg. ook de kaart in Sachso’s Hot 
eiland Seran, 1907).

Of fata inderdaad „lichaam” beteokent, is 
aan eenigen twijfel onderhevig. Van Ekris 
jarenlang zendeling to R.oomakai (Z. punt van 
Wcst-Cerain, hij do grens mot Middcn-Ccrain) 
zegt aarzelend in Tijdschr. Bat. Gen. XVI (1867), 
p. 295: „fatasiwa en futalima, welligt van 
falan (sic), ligchaam, corporatie, voreeniging”; 
maar Fournier bij Von Rosenbcrg in hotzelfdo 
deel, p. 154, zegt pertinent: „Pala boteokent 
ligchaam, vergadering, korps”; ovonzoo Lude- 
king in 18G8, 1. c. p. 56. Dat siwa niet 9, doch 
7 zou boteekenen (aldus Wilken’s Hanc^eiding, 
ed. - Pleylc, 1893, p. 347), is een lapsus. In do 
Geneeskundige Woordenlijst van Ludoking (1. c. 
p. 197—227) ontbreekt juist echter het woord 
„lichaam” of „lijf”; maar ook in liet Boeroo’seh 
is futan = Mal. budan (Hendriks, Het Burusch 
etc., 1897).

Doch vast staat, dat do antioko algomcono 
term in de Molukkon was Odilima-Oclisiwa, op 
do Kei- en Aroe-eilandon verloopen tot Ocrlima- 
Oersia; torwijl alléén op Ceram do term. Pala- 
lima-Patasiwa gangbaar was. In do oorspronke
lijke, minstens tot in het begin der lbo eeuw 
teruggaande onderscheiding, dat do eerste partij 
Mohammedaansch- en dus Ternate-gozind, do 
tweede heidonsch- en dus oorspronkelijk Tidore-

der betrokkenen; in do laatste jaron zijn die 
belemmeringen grootendecls opgeheven. Het 
reizen van Inlanders en Vreemd o Oosterlingen 
op Java en Madoera en van die gebiedsdeelen 
naar do Buitenbezittingen is aan geeno beper
king meer onderworpen. Indien voor zoodanige 
reizen een legitimatiekaart wordt- verlangd, 
wordt dio voor Inlanders verstrekt door het dis- 
tricts- of onderdistricts-hoofd (in do residentien 
Soerakarta en Djokjakarta door het hoofd van 
van plaatselijk bestuur) en voor Vreemde Ooster
lingen door het hoofd van plaatselijk bestuur. 
(Ind. Stb. 1914 no. 760, j°. 1915 no. 212). 
De verschillende ordonnanties, welko voor do 
Buiten bezittingen het passenstelsel plachten te 
regelen, zijn thans samengevat in één „Reisre- 
geling voor do Buitenbezittingen” (Ind. Stb. 
191S no. 694), waarbij eene herziening in mild en 
zin heeft plaats gehad. Het voorzien zijn van een 
paspoort wordt daarbij echter in verschillende 
gevallen nog verplichtend voorgeschreven en 
niet-nakoming dier verplichting strafbaar gesteld. 
(Ind. Stb. 1918, n°. 696).

PASSIEBLOEM. Zie PASSIFLORA.
PASSIFLORA EDULIS Sirns. fam. Passiflo- 

raceae. Boewah nëgri (mal.), Boewah monjèt, 
Paksi (soend.). Do passiebloem, klimplant uit 
Brazilië, op West-Java in do bergstreken 
verwilderd; do plant klimt met ranken, 
heeft zeer fraaie bloemen en donkerpaarse 
vruchten, dio binnen don vrij harden wand 
een sappig moes bobben, waarbinnen do za
den liggen. Dit moes heeft een frisschen smaak 
en wordt daarom gegoten. Do plant wordt niet 
gekweekt.

PASSIFLORA QUADRANGULARIS L. Grnna- 
dilla, Marquisa; soexd. : Erbis, Marklsat. Klim
plant uit trop. Amerika, in Nod. Indië gekweekt 
en verwilderd. Do vruchten zijn veel grootor 
dan die van de vorige soort, doch worden op 
dezelfde wijze genoten. In Batavia en Buitenzorg 
komen de vruchten wel op do markt; overigens 
ziet men zo zelden.
• PATA LIMA, PATA SIWA. Zio reeds bij 
CERAM (I, p. 470a); hier echter ten onrechte 
verwisseld in hun rosp. Ternate- en Tidoro- 
aanhangend partijkiezen weleer; bij KAKI- 
(H)AN-VERBOND (met dergelijke verwisseling); 
OELIASERS; en OELI-LIMA, OELISIWA.

De meest recente bijdrage tot do kennis 
van deze thans op Ceram nog volop bekende, 
deels in West-Ceram nog geheel levende onder
scheiding, is het boek van O. D. Tauorn, „Pata
siwa und Patalima. Vom Molukkenoiland Seran 
und seinen Bewohnern” (Leipzig 1918). Het 
hoofdstuk VI (p. 135—160) is daarin geheel 
gewijd aan do Patasiwa hitam, do „zwarte”, 

• d. w. z. getatoeëerde en meest oorspronkelijk - 
binnenlandsche Alfoeren, dio speciaal nu nog 
bet Kaki{h)an-verbond hunner stammen be
zitten, als geheimen mannenbond en veemge
richt; hierin op p. 145—152 een iets verkorte 
vertaling van het befaamde officiëelo document 
van den ter dood veroordeelden kafitan frang 
Marcus Kakiay uit 1860, berustend in hot resi- 
dentie-archief te Ambon, over hot kakihan- 
verbond cn zijn geheimen ritus (alreeds volledig 
afgedrukt door Dr. Ludeking in zijn rijke „Schots 
van de residentie Amboina”, Bijdr. Kon. Inst.

^3, III, 1868, p. 67—78; hetgeen Tauern niet 
/ zegt, of niet wist).
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onderzocht; naar hot Ooston is hij verbonden 
met don hoogsten berg van Sumatra: do G. 
Gëdang, ook Piek van Indrapocra (zeekaart) of 
Piek van Koerintji genoemd.

PATAH TOELANG (mal.). Zio EUPHORBIA 
TIRUCALLI on VITIS QUADRANGULARIS.

PATAHO. Naam door de Beadjoe-Dajaks op 
Bornco gegeven aan soorten van het hagedissen- 
geslacht Varanus (zio onder VARANIDAE), 
waranen of bijawak (zie aldaar).

PATANI. Tidoreesch district beslaando het 
Zuidoostelijk schiereiland van Halmahéra, gren
zende aan do districten Maba en Wéda. Oor
spronkelijk tien negoryen tellende, hebben deze 
zich tot een enkele kampong, Gam Soengi, bij 
de uiterste punt van het schiereiland op onge
veer 128° 43' O.L. vercenigd. Deze kampong is 
do standplaats van den posthouder van Oost- en 
Zuid-Halmahéra, waartoe ook het district Gaane 
behoort.

Patani was in 1522 een zelfstandig staatje, 
waarvan de vorst in dat jaar in een gevecht tegen 
Portugeezen gedood werd. In 1602 regeerde er een - 
vorstin, die den Hollandschen zeevoogd Jacob 
v. Neck vriendschappelijk ontving. Hoe en 
wanneer Patani onder Tidoreesch gezag kwam 
is niet bekend. Valentijn zegt dat Maba, Patani 
en Wéda bezittingen waren van Boki Gammalam- 
ma, zuster van Sultan Kaitjil Sibori (Amsterdam), 
die in 1680 heimelijk met prins Ceram van Tidore 
huwde. Tcrnato wilde echter de aanspraken van 
Tidoro niet erkennen. Eerst bij het vredesver
drag tusschen Ternatc en Tidore in 1728 werd 
Patani definitief aan Tidore toegewezen en 
tevens aan de Compagnie het recht gegeven een 
sterkto aldaar te bouwen. Die sterkte staat er 
nog. Door het Engclscho tusschen bestuur werden 
Maba, Patani en Wéda don sultan van Tidore 
ontnomen en werd de sultan moeda van Tidore, . 
Mohamad Djainalabidin, daarmede begiftigd. 
Deze schenking werd in 1818 door den Commis
saris Generaal te niet gedaan. Djainalabidin 
werd naar Java verbannen, vanwaar hij eerst 
in 1831 te Tidoro terug kwam, waar hij in 1846 
overleed. Na den opstand van Danoe Baba 
Hasan in 1876 werd te Patani een posthouder 
geplaatst en de aan den sultan in natura op 
te brengen schatting vervangen door een be
lasting in geld.

Do bevolking spreekt een eigen dialect on 
houdt zich bezig met landbouw, vischvangst, een _ 
weinig handel met Gébé en het vervaardigen 
van mandjes en hoeden van pandan bladeren en 
orchidee stengels (zie HALMAHÉRA)./-*-» f 'r '•

PATAT of PATAT SAGOE (sobkd.). Zio MA-/ 
RANTA.

PATCHOULI. Zie DILAM alsmede OLIËN

op do vorschillondo Alfooron-oilan-gèzind was
don, is natuurlijk, tot don jongston tijd too, 
vaak plaatsolijko wijziging gobourd. Vandaar 
wel do verwisseling, zelfs verwarring, in do 
litteratuur (zio b.v. Martin, Reison in don Moluk- 
ken, 1894, p. 66). In do Banda-groop was ochtor 
in 1612 het heidcnsch-gobloven hoofdoiland Lon- 
tor (alias „Ulissoa”) èn Spaansch- en Tidoro- 
gozind (Tiele, Bouwstoffen Mal. Arcli. I, 1886, 
p. 2, 5, 7); in 1631 te Tobo, Z.O.-kust van Ceram, 
was hot onderscheid tusschen „Olisivas” on 
„Olilimas”, dat do eersten wèl, do laatsten 
„geen varekens vlees aeten” (Tielc-Hcores, Bouw
stoffen, II, 1890, p. 196); in 1632 waren op Oma 
(Haroekoe) do Oelisiwa’s, evenals elders, do 
natuurlijke bondgenooten dor Hollanders (ib. 
p. 204); zoodat do Hollanders zelfs door tal van 
Alfoeren voor „Olisivas” worden gehouden (ib. 
p. 205, 240); in 1633 helpen do Oelisiwa’s van 
het kleine eiland Kèfing en dio van Oorong 
(bij do uiterste Z.O.-punt van Ceram) togon do 
Oelilima’s van hot eiland Ceram laoot (ib. p. 
243—244).1) Do verdelgingsoorlog togen de onder 
Ternataanschen invloed nagel-kwookendo Moh. 
inlanders van Klein-Coram (HooamoHal), door 
Van Speult in 1625 begonnen, door Do Vla
ming van Outshoorn (zie dezen naam) in 
1656 beëindigd, accentueerde to meer dat par
tijkiezen van do Hollanders voor do heidensch- 
gebleven Oelisiwa’s.

Op do Aroo-eilandon bohooren de Zuidolijkste 
eilanden tot de Oorlima’s, de Noordelijksto tot 
de Oersia’s; op de er voor gelegen Kei-eilan- 
den het oost olijke Groot-Kei tot do Oerlima’s, 
de centrale Klein-Kci-groep tot do Oorsia’s; 
zio toch Van Hoëvell in Tijdschr. Bat. Gen. 
XXXIII (1890), p. 77 en 123,. mot do kaar
tjes.

Mot bovenstaande gegevens verwarro men 
niet den Ternataanschen term Soah sid of
„9 KampoengV’, namelijk van de 9 Rijksgrooten 
van Tcrnato, dio samen er den hoc.koe.rnof Rijks
raad vormden; zio den (onverklaard gebleven) 
term „Hoccum Soyasius” in het contract met 
Tcrnato uit 1626 (Hecros, Corpus Diploma! icum 
I, 1907, p. 211 noot 3), in 1627 gohccton „d’ovo- 
richoyt Soyasives”, welko, to zanten met do 
Sëngadji’s, „representerende den raot dos Co- 
ninekrijken van Tarnatcn” den nieuwen Sultan 
Hamdja kozen (Tiolo-Hoores, Bouwstoffen Mal. 
Arch. 11, 1890, p. 120—122), onz ; alsmedo hot 
juiste: „Negen Rijksgrooten (van Tornatc), om 
dio oorsaak Soa Sivas gonaomt” in Rumphius’ 
Ambonschc Historie, Bijdr. Kon. Inst. 7, X 
(1910), p. 16. Verg. De Clcrcq’s Bijdragen re
sidentie Tcrnato (1890), p. 277 i. v. sangadji, 
en p. 280 i. v. soah, dio don term overigens niet 
meer verstaan heeft; hoezeer inlandscho regen
ten op Ceram in ca. 1860 hiervan al niets meer 
begrepen, blijkt uit Ludoking, 1. c. p. 56.

G. P. R.
PATAH KËMOEDI (mal.). Zio SENECIO 

SONCHIFOLIUS.
PATAH SAMBILAN. Een 2591 M. hooge, niet 

meer werkzame vulkaan op het punt, waar de 
Pudangscho Boven- en Bcnedcnlandcn en Djam- 
bi aan elkaar grenzen. De berg is nog niet nader

VLUCHTIGE (dl. III). Do jongo planten van 
Fogostcmon Patchouli Pellot worden bij droog 
weder gosnedon en in do schaduw liefst op bazn- 
bocrckken gedroogd. Wanneer zij zoover gedroogd 
zijn, dat ze nog juist vocht genoeg bevatten 
om te formenteeron, worden zo op hoopon ge
bracht, waarbij zij onder warmteontwikkeling 
gaan fermcntccren, hetgeen men ter verkrijging 
van een goede olio noodzakelijk acht. Na dio 
bewerking worden de bladeren nog eenigszins 
nagedroogd en met behulp van stoom van 1—2 
atmosferen gedistilleerd. De hierbij verkregen 
olie komt onderdon naam van Singaporo-patchou- 
li in kisten van 12 flessohen in den handel*.

1) In hot art. OELÏASERS moot „Keffing”- 
Aervangen worden door „Ceram laoot”.
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sche hoofd, belast met het beheer der groep. 
Ook in gcdroogdo visch en in schildpad wordt 
levendige handel gedreven. BoW. Sabalana is een 
kom in het rif, waarin men te allen tijde veilig 
kan ankeren. Van de overige eilanden is slechts 
weinig bekend; H. M. Siboga vond een anker
plaats bij Saraso in dc W. lijke groep,welke van 

de Z. werd aangedaan.
Tusschen de eilanden en rond dc plateau’s 

gaat niet veel stroom. Ook dc vertikale water
beweging is niet belangrijk, zij heeft een gemengd

PATERNOSTEREILANDEN (KLEINE) of BA- 
LABALAGANEILANDEN. Een groep eilandjes en 
riffen in het Z.lijk deel van Straat Makasser, welke 
zich op het N.gedeelte van de Bornco-bank uit
strekken tot aan de Oostgrens van deze en beliooren 
tot de residentie Z. en 0.- afd. van Borneo. 
De eilanden, waarvan sommige begroeid zijn 
met hoog geboomte, zijn onbewoond, doch wor
den veelvuldig bezocht door visschers, zoowel van 
den Borneo- als van den Cilebes-wal, die er soms 
vrij lang verblijven. Ook beZ. deze eilanden lig
gen op de Borneobank gevaren, zoodat do scheep
vaart zich hier beweegt over het ondiepe, smalle 
gedeelte vlak langs den Borneo-wal of door de 
zeer diepe, breedc straat langs Celebes. Tusschen 
de eilanden en riffen gaat veel stroom, dc verti
kale waterbeweging is overwegend dubbeldaags 
en niet belangrijk.

PATERNOSTERBOONTJES. Zie ABRUS.
PATL Afdeeling en regentschap der residentie 

Semarang, metende 1430 K.M2. met eene bevol
king op ultimo 1915 van 478000 zielen, waaronder 
540 Europeanen en 4400 Vreemde Oosterlingen, 
waarvan het grootste deel Ghineezcn.

Daar de vroegere afdeeling Djoeana sedert 
1 Januari 1901 (Ind. Stb. 1900 no. 334) aan dc 
afdeeling Pati is toegevoegd, en de toenmalige 
residentie Japara bij de residentie Semarang is 
getrokken, vormt de afdeeling Pati het Ooste
lijkst gedeelte der residentie Semarang en 
grenst zij aan Rembang. Do kali Randoegoen- 
ting vormt de grens der beide gewesten.

De afdeeling en het regentschap Pati zijn ver
deeld in twee controle afdeelingen: Pati met dc 
districten Pati, Kajèn en Tlogowoengoe, en 
Djoeana met-de disti’icten Djoeana, Djakenan 
en Tajoe.

Het land bestaat uit eene alluviale vlakte, 
Zuidelijk besloten door de Westelijke voortzet
ting van het Rembangschc kalkgebergte, dat 
zich voordoet als een hooge, witte, verbrokkelde 
muur, Oostelijk door de afhelling van den vulkaan 
Moeriah (zie aldaar). De vlakte, die eene richting 
Zuid west-Noord oost heeft, is tegen de grens met 
Koedoes aan, en ook daarover, zeer laag en 
moerassig; de aldus tot beide afdeelingen be- 
boorende Rawa gëdé, watert af door de kali 
Djoewana (zie hierover Kajèn en Oendakan), 
welker aan vang ligt in Koedoes, maar die haar 
grootste lengte heeft in Pati, dat zij geheel door
stroomt en bij Djoeana in zee valt. Deze rivier 
nadert zeer dicht, maar vloeit niet langs de be- 
noordonervan liggende hoofd plaats der afdeeling. 
De afdeeling is buiten de Raw&gëdé zeer vrucht
baar; men vindt in de vlakten mooie rijstvelden 
en aan de kust visch vijvers.

Er zijn 3 suikerfabrieken, 4 erfpachtsonder- 
nemingen, gedreven op 11 erfpachtsperceelen, 
waarop koffie, kapok,rubber, specerijen en inland

Het soort olijk gewicht der olie is 0.94 bij 25° C. 
Zij is sterk linksdraaiend.'

PATÉ*. Een onbctcekenend, tot dc onderaf- 
deeling Tjalang, afdeeling Westkust van Atjèh, 
behoorend landschapje begrensd ten N. door 
Lhö* Kroeët, ten O. door Lagcuën, en ten Z. W. 
door den Indischen Oceaan. Het aantal geregis
treerde mannen bedraagt er slechts 93 (uit. 1915). 
Bestuurder is Teukoe Radja Itam, wiens korte 
verklaring dd. IS Nov. 1908 werd goedgekeurd 
en bekrachtigd bij Gouv. besluit van 18 Febr. 
2909.

PATÈK. Zie, FRAMBOESIA TROPICA.
PATÈNGAN (TËLAGA). Fraai gelegen berg

meer op de Westlielling van den Patocha (resi
dentie Preanger regonsekappon). 157,5 M. .hoog. 
In het meer ligt. een klein eilandje.

PATERNOSTEREILANDEN, liggen met Poe- 
lau Tëngah en de Postiljoneilandcn (Poelau 

-Sabalana) tusschen Celebes en Socmbawa en be- 
hooren tot de afdeeling Makasser van het gouv. 
Celebes en Onderin Zij strekken zich 
afstand van* 130 zeemijl om dc N.O. uit en be
staan uit een menigte riffen, welke sterk ver
kleuren en waarop men den bodem nog duidelijk 
ziet in 15 vadem water, en een groot aantal eilan
den, welke meerendcels laag en begroeid zijn. 
De beide groepen liggen op meerdere plateau’s, 
door smalle, diepe geulen gescheiden.

Het Z.W.-lijkste, kleinste plateau bevat de 
kale Maria Reigersbergen- en Zand huisbanken, 
de randen van een atol, met diepen W. kant 
en niet geheel gesloten Z. kant en waar
binnen een kom wordt gevonden met 250 M. 
diepte. Deze banken zijn onderzocht; op de 
NW. punt en op de Z. punt staan lichten. Aan 
de Z.O. zijde van deze banken vertoont het 
zeer diepe water een eigenaardige warreling en 
een bijzondere kleur, welke aanleiding was, dat 
daar meermalen niet bestaande gevaren zijn ge
rapporteerd.

Op een N.O. daarvan gelegen, veel grooter 
plateau, liggen de eigenlijke Paternoster eilanden, 
waarvan de meeste begroeid, doch slechts enkele 
bewoond zijn door Boegineezen, die van visch- 
vangst en klappercultuur leven en handeldrij
ven op Makasgej. —Het hoofd der groep woont 
in een kampoeng aan de Z.W. kust van Sailoes- 
bësar, waar zoet waterputten worden aan ge
troffen. Deze groep is slechts onvolledig bekend; 
goede ankerplaatsen vindt men be-O. Sailoes- 
këtjil en beW. Sailoesbësar, beide van om de 
Zuid te naderen, ook beN. Satëngah kan in diep 
water worden geankerd. Poposang is moeilijk te 
naderen door de vele riffen. Op de Oostpunt 
ligt de Karang Satoengoel en 30 K.M. O.Z.O. 
daarvan, vermoedelijk afzonderlijk, een ondiepte 
van 12 vadem. Het grootste, O.lijkste plateau 
wordt ingenomen door de Posliljoneilanden, 
waarvan alleen het O.lijke, zeer steil uit zee 
oprijzende gedeelte bekend is; mogelijk bevinden 
zich in dit plateau nog geulen met diep water, 
o.a. tusschen Palokang en Sarege en Z.O. van 
Bangkawang en Langkwctang. De riffen zijn 
zeer talrijk, de eilanden laag en begroeid, som
mige hebben eene vruchtbaren bodem; de meeste 
der O. groep zijn bewoond en in cultuur gebracht. 
Zij hebben een koel klimaat. Op Sabalana, het 
grootste eiland, vindt men één Europeeschen 
opzichter van de klappercultuur, op het N.W. 
daarvan gelegen Balobaloang woont het inland-
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sche gewassen worden geteeld, en 3 houtveste
rijen, nl. Ngaringan, gelegen bij Tajoc, hoofd
plaats van het gelijknamige NoordelijKst gelegen 
district en Oost- en West-Pati, bij do hoofd
plaats gelegen. Verder heeft men er twee ver
gunningen tot het winnen van tras, in handen 
van de Moeria Tras Exploitatie maatschappij te 
Amsterdam, welke onderneming geheel Java 
van tras voorzag, toen de aan voer van port
land-cement door den oorlog werd bemoeilijkt. 

f Bij de desa Pangocnan, distrikt Tlogowoengoe, is 
/ het graf van Pandoe Déwanata, die aldaar door 
, 5 pandawa’s is begraven. Daar niet ver af is het

graf van Pangéran Bënawa, bekend in Java’s 
geschiedenis als Adipati van Djipang. In een 
kampong van de hoofdplaats Pati is het graf 
van Maulana Maliki( zie hoofd plaats PATI).

PATI. District van de controle-afdeeling Pati, 
regentschap en afdeeling Pati, residentie 
Semarang met eene oppervlakte van 129 K. M.2 
en eene bevolking op ultimo 1915 van ongeveer 
65500 zielen, waarvan 280 Europeanen en 2100 
Chineezen, verder een 50tal Arabieren en 30 
andere Vreemde Oosterlingen. Er zijn twee 
cultuuronderncmingen, uitgeoefend op 6 erf- 
pachtsperceelcn, waarop koffie, kapok en in
land sche gewassen worden geteeld en één 
suikeronderneming Langsé. Het district is 
verdeeld in drie onderdistrietcn./ï 12'j-y 

PATI. Hoofdplaats van gelijknamige af- 
decling, regentschap, contröleafdeeling en dis
trict van de residentie Semarang, gelegen aan 
den grooten postweg en aan de stoomtramlijn 
Se m aran g—Lasëm.

Doordat de vroegere residentie Japara bij 
Semarang is getrokken (zie aldaar), is de hoofd
plaats Pati in bctcekcnis achteruitgegaan, of
schoon men er nog een drukken kleinhandel heeft. 
Op ultimo 1915 bedroeg de bevolking ruim 
18000 zielen, waarvan een 250 tal Europeanen, 
ruim 2100 Chineezen, een 50 tal Arabieren en 30 
andere Vreemde Oosterlingen. Voorde Chineezen 
is een eigen wijk aangewezen, waar men cenige 
groote woningen van rijke Chineezen aantreft. 
Onder de Inlanders bestaat er een Christenge
meente, terwijl er ook een nederzetting wordt 
aangetroffen van het Leger des Heils.

Aan den postweg heeft Pati tc danken, dat 
het de hoofd plaats der residentie Japara is ge
weest, want toen deze er in 1810 langs werd ge
legd, heeft Dacndcls tevens den bestuurszetel 
van Japara naar Pati verplaatst. Noordwaarts 
gaat er een zijtak van don postweg naar Tajoe, 
die zich daar Westelijk ombuigt en over Bandjar- 
an naar Japara gaat. Die weg is voor voertuigen 
berijdbaar gemaakt in 1904, zoodat men thans 
om den geheelcn berg Mocriah gemakkelijk kan 
rijden. Zuidwaarts gaat er een weg over Ka jen, 
Soekolilo en Klamboe naar Poerwodadi. Over do 
Djoeanarivier is in dien weg een brug gelegd. 
In een kampong der kota is het graf van Maulana 
Maliki, een zendeling van den Soenan van 
Koedoes, hier door ongeloovigen vermoord. De 
eenige Hindoo-oudheden van de afdeeling zijn 
een 3 tal beelden op het erf van de Assistent- 
Residentswoning. Deze woning, vroeger Resi- 
dentiehuis, is een mooi, groot gebouw, even 
buiten de kota gelegen,met een ruim, met vrucht- 
boomen beplant erf. De Regentswoning is een 
oud gebouw, waarvoor de aloen-aloen, die ge
deeltelijk tot stadstuin is aangelegd.

PATI OELA (jav.). Zie URARIA CRINITA.
PATIËNTIE (STRAAT). Ruime, zeer diepe 

straat tusschen de hoogc Z.W.kust van Halma- 
héra en het bergachtige eiland Batjan, in hot 
Noordgcdeclte waarvan de Lari-eilandcn over 
dc gchccle breedte der straat verspreid liggen, 
terwijl in den Zuidingang, op één plateau, het 
hoogo Dawora, met een ronden top zonder krater 
cn N.O. daarvan een groep eilandjes en gevaren 
worden aangetroffen. Do passage tusschen do 
Lari-eilandcn leidt door een schoone, smalle 
straat beZ. langs het eilandje eenhoogen{ •
kegel met steilen Westkant. De naam der straat 
duidt op den tegenspoed, welke dc schepen der 
O.-I. Compagnie hier hebben ondervonden; nu 
men beter op de hoogte is van het windsysteem 
dezer straat, wordt zij gemakkelijk bevaren en 
geeft men aan deze de voorkeur boven den weg 
beW. langs Batjan. Zie Zeemansgids deel VI.

PATIH of pëpatih (op Wcst-Java papatih), 
naam van den ambtenaar op Java, die als rech
terhand ter zijde staat aan een vorst, provincie
hoofd (voorheen) of regent. Ook de voormalige 
vorsten van Bali hadden zulk een pëpatih als 
rijksbestuurder naast zich.

Van do rijksbestuurders (pëpatih dalem) in de 
Vorstenlanden zijn die van de rijken Jogjakarta 
en Socrakarta sinds 1743 deels ambtenaar van 
hun vorst, deels ambtenaar van do Compagnie 
(nu het Gouvernement); zij worden dan ook 
bezoldigd door beiden. Hun woning heet këpa- 
tihan. Die van Jogjakarta voert geregeld den 
titelnaam Danoerëdja. De rijksbestuurder had 
bijzonderlijk te zorgen voor aangelegenheden 
buiten de hofstad zelf.

De patihs der regenten van Java, die tot 
1901 een ondergeschikt dubbelganger waren 
elk van zijn regent, zijn door dc reorganisatie 
van 1900 in de meeste regentschappen tevens 
tot districtshoofd, soms bovendien tot onderdis- 
trictshoofd geworden; zulk een patih noemt 
men patih-wëdana (op West-Java patih wada- 
na). Daarnaast heeft men nog enkele patihs 
buiten een regentschapshoofdplaats, ter stand
plaats van een assistent-resident of (somtijds) 
van een controleur; alsmede do vier „zelfstan
dige patihs” in het gewest Batavia. Zie onder 
BESTUUR, deel I, bl. 284—2S5.

PATIKAN (jav.). Zie EUPHORBIA PILULI- 
FERA en E. THYMIFOLIA.

PATIMAH (AKAR, KËMBANG) (batav. 
mal.). Zio ANASTATICA.

PATIPI. Zie ONIN.
PATIRO. Rivier in Boné. Zie CELEBES onder 

de Zuidarm.
PATJALANG. Zie VAARTUIGEN.
PATJ AR KOEKOE (jav., soend.). Zie LAW- 

SONIA.
PATJAR TJINA (batav. mal.). Zio AGLAIA 

ODORATA.
PATJËT. Naam op Java voor con Spring- 

bloedzuiger, llacmadipsa jauanica, in het Ma- 
lcisch Patjat. Gewone bloedzuigers worden in 
het Malcisch cn Javaansch lintali gonoemd.

Do naam „Spring”-bloedzuiger is eigenlijk 
minder juist; de dieren bewegen zich voort als 
spanrupsen, met vrij groote snolhoid, zij leven 
in bosschen, laten zich op den voorbijganger 
neervallen of hechten zich onmiddellijk aan zijn 
huid of klecdercn, als hij langs een tak strijkt. 
Zie T. Aardr. Gen. 189S, bl. 475.
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ziet. Alleen in het Zuiden van het district Poe* 
noeng en van do ondcrdistrictcn Ngadirodjo en 
Soedimoro (district Lorog), zoomede in het 
district Tëgalombo, treft men nog wat wildhout- 
bosch aan. Djatiboscli ziet men slechts hier en 
daar in kleine uitgestrektheden. De boomon heb
ben echter weinig waarde, daar zij dun en schraal 
staan. Blijkbaar is de grond voor djatihout- 
cultuur in deze afdecling ongeschikt. Oostelijk 
van de hoofd plaats Patjïtan ligt de mede be
zienswaardige druipsteengrot van Ngembang 
vóór do desa Toelakan (onderdistrict van dien 
naam van het district Lorog),daar ter plaatse meer 
bekend als „de goewa Samapocra”, en waarin een 
beek ontspringt, terwijl aan een wand een nis 
met beeldje is, door de natuur gewrocht, cenigs- 
zins den vorm vertoonende van de heilige Maagd 
met het Kerstkind. In het district Patjitan is 
de dubbele bron van Karang-gajam, een warme 
en een koude, voor badplaats in gebruik. In de 
kalkrotsen die, behalve waar zij door do vlakten 
onderbroken worden, langs de kust zich uit
strekken, bevinden zich talrijke vogelnestklip
pen. Er zijn 3 baaien: die van Damas en Koeri- 
pan, gescheiden door Kaap Lorog en die van 
Patjitan, welke de voornaamste inham is; als 
een diepe zak met zijn monding tusschen do 
punten Karang Semanoe en Pënambon, bevat 
zij de zelfs voor de grootste schepen veilige ree- 
de van Patjitan, welker grenzen zijn vastgesteld 
bij Ind. St b. 1898 no. 240. De hevige branding langs 
de kust doet zich tot in de baaien gelden. De 
rivier van het Zuidwestelijk gedeelte der afdee- 
ling is de kali Ngroebjoegan-sèwoe, in haar 
bovenloop k. IvJadèn en Poetjoeng, in haar be
nedenloop k. Nglorobojo geheeten; die van het 
midden de k. Grindoeloc of rivier van Patjitan, 
in haar bovenloop, tot hare vereeniging met do 
k. Ploso achtereenvolgens k. Watoepatoek, 
Këndal en Klantang geheeten; in een nauwo 
kloof stroomt zij langs Tegalombo (210 M.) 
naar de onderdistrietshoofd plaats Mangoen- 
hardjo (vroeger Gading geheeten) (05 M.); 
hier wordt haar dal broeder, maar blijft inge- 
sloten tusschen steile brccciëu; nu neemt zij 
de van het Koorden komende Djëtis op en loopt 
in Zuidwestelijke richting verder, over Ardjosari 
(25 M.) tot Patjitan (7 M.) in een betrekkelijk 
smal alluviaal bed, dat zich eerst hier verbreedt; 
bij Ardjosari neemt zij de van het Noorden 
komende k. Ardjosari, en beneden Patjitan, 
bij de desa Ploso, een uit het Oosten van den 
Gocnocng Lima komenden zijtak op; zij ont
last zich in de baai van Patjitan; in 1836 is 
zij verlegd, waardoor een uitgestrekt deel in het 
Westen der vlakte bevloeibaar werd; voor 
matig grootc prauwen is zij van den mond tot 
boven de hoofdplaats bevaarbaar. In liet Ooste
lijk deel der afdeeling vloeien: de k. Koeripan, in 
haar bovenloop k. Padi, die bij Toegoe in do 
kalk verdwijnt, tot Ngoempang ondergronds 
loopt, dan korten tijd in een diepe kloof stroomt, 
nogmaals in de kalk verdwijnt, bij Tëmpoer- 
sari weer te voorschijn komt, en in de Koeripan- 
haai uitmondt; en de k. Lorog of rivier van 
Ngadirodjo, welker boventakken zich uitstrekken 
tot op de waterscheiding in Kediri, die veel 
hout verst eeningen meevoert, en uitmondt in do 
Damas-baai. Geen der rivieren in deze nfdeeling 
is voor de irrigatie van de minste beteekenis, 
met uitzondering van de Lorog- of Ngadirodjo-

PATJÈI. Naam van een contrölc-afdeeling 
tevens van een district in het regentschap en do 
afdeeling Tjiandjocr, residentie Preangerregent
schappen. De contrölc-afdeeling bestaat uit de 
districten Patjèt, Warocng kandang en Tjikalong 
koelon. Het district Patjèt met gelijknamige 
hoofdplaats telt 3 onderdist rieten met 19 desa’s 
eli heeft ccne oppervlakte van 245 K.M2. Vroeger 
heetten de contröle-afdecling en het district: 
Tjipoetri. Pat jèt is ook de naam van een onder
district van het district Tjiparaj, afdeeling 
Bandocng.

PATJING TAWA (jav.). Zio GLORIOSA.
PATJING TA WAR (soend.). Zie COSTUS.
PATJIRAN. District in de contröle-afdecling 

Karanggënëng, afdeeling en regentschap La- 
mongan, residentie Soerabaja. Het heeft 51 desa’s 
en is verdeeld in 3 onderdistricten. Op 1 Jan. 
1916 telde de bevolking 69300 zielen, waaronder' 
enkele Europeanen en een 100 tal Chineezcn.

PATJITAN. Afdeeling, regentschap en con- 
tröle-afdeeling van do residentie Madioen, groot 
1410 K.M.2. Voor de geschiedenis zie men op het 
gevrest MADIOEN. Do grenzen zijn: ten W., 
N.W. en N., de residentie Soerakarta; ten N. O. 
de afdeeling Ponorogo van dit gewest; ten O. 
de residentie Kediri; ten Z. de Indische Oceaan. 
Het vormt dus het Zuidclijkst deel van het ge
west. Er zijn 4 districten; Patjitan, Pocnoeng, 
Tëgalombo en Lorok of Lorog (hoofdpi. Nga
dirodjo); de niet genoemde hoofdplaatsen zijn ge
lijknamig. Het aantal desa’s bedraagt 167. 
Geographisch behoort de afd. Patjitan meer bij 
de res. Soerakarta dan bij Madioen, omdat zij 
van do laatste gescheiden is door eene reeks 
bergruggen, die de gemeenschap met deze af
deeling zeer bemoeielijken, terwijl de verbin
dingsweg met de res. Soerakarta zooveel ge- 
makkelijker en korter is. Bewesten do hoofd- 
plaats Patjitan vangt het „Duizendgebergte” (zio 
aldaar) of de Goenoeng Scwoe aan, dat zich 
Westwaarts voortzet door beide Vorstenlanden. 
Op tal van plaatsen treft men in dit gebergte ho
len aan (de voornaamste in Patjitan is de Loe- 
wèng Ombo in de desa Kalak, een 45 M. breede 
en 100 M. diepe spleet, die bij helder weer ge
heel te doorzien is) en grotten met mooie druip
steenvorming.

De meest bezienswaardige van deze druipsteen
grotten in Patjitan is de „goewa kalak” in de desa 
Sëndang gelegen, niet ver van de Soerakartascho 
grens en waarin men allerlei grillig gevormde beel
den en figuren aantreft. De vrij hooge rug Pagër- 
goenoeng scheidt de afdeeling van de res. Soera
karta en van de afdeeling Ponorogo; op het ge
meenschappelijk grenspunt dezer drie landen ver
heft zich daarin de 665 M. hooge top Gëdó. Dit ge
bergte overdekt verder al het land, dat niet besla
gen wordt door het kalkgebergte langs de zeekust 
en de vlakten van Patjitan, Ardjosari, Mangoen- 
hardjo en Ngadirodjo, de vier eenige der afdee- 
ing, die dus een waar hoogland vormt met afge

zonderde ligging. In het Oosten verheft zich de 
Goenoeng Lima, dus genoemd om zijn 5 scherpe 
toppen, die — 777 M. hoog — den zeevaarders 
tot veilige baak strekt. In de gchcele afdeeling 
vindt men slechts weinig bosch, een gevolg van 
de groote ontwouding, waaraan de afdeeling 
Patjitan in vroegere jaren heeft blootgestaan 
ter wille van de Gouvernements koffiecultuur, 
zoodat men bijna overal kale bergen en heuvels

-
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rivier, die do vlakte van Ngadirodjo hot gchcclo 
jaar van bovlociingswater voorziet on oen paar 

van do Pat jitanri vier, die aan do

regen afhankelijk. In dit district vindt men in 
de nabijheid van do onderdistrictshoofdplaats 
Ardjosari een warme en een koude bron to 
Karang-gajam, dio als badplaats gebruikt, doch 
niet geëxploiteerd wordt.

De bevolking leeft van landbouw en zeevisch- 
vangst, benevens van eenige neringen (goul- en 
zilver- en ijzersmeden, steen- en pottenbakke
rijen en weven) en eenigen kleinhandel. Do 
klappercultuur levert mede een niet onbe
langrijke bron van inkomsten op. Door de 
grootc uitbreiding, die deze cultuur in dit en 
omliggende districten in de laatste 10 jaren onder
gaan heeft, is een levendige handel in copra 
ontstaan met de aangrenzende residentie Soera- 
karta. Het vervoer heeft per pikoelpaard plaats, 
doch zal weldra anders worden, zoodra de in 
aanleg zijnde rijweg van Patjitan naar Kakap 
(afd. Wonogiri, residentie Soerakarta) gereed 
zal zijn gekomen.

Er is één vergunning tot mijnbouwkundigo 
opsporingen in dit district verleend. . ■

PATJITAN. Hoofdplaats van afdeeling, regent
schap en district van denzelfdon naam in de 
residentie Madioen, waarvan do grenzen zijn 
vastgesteld bij Ind. Stb. 1887, no. 147. De be
volking telde in 1905 7000 zielen, waarvan 30 
Europeanen en 250 Chineezen; sedert dat tijd
stip is het zielental belangrijk vooruitgegaan. 
Steil gebergte sluit aan drie zijden de plaats in, 
die in de vlakte ligt, bijzonder mooi tusschen 
rijstvelden en boschjes ongeveer Z1/., K.M. van 
de zee af, en aan de'rijkbelommerde wegen 
hier uit, West over Poenoeng naar Solo, Noord
oost over Ardjosari en Tëgalombo naar Ponoro- 
go. Tusschen de stad en het strand ligt een moe
rassige streek, thans voor een groot deel herscha
pen tot sawah. Op een rots nabij het strand is de 
„Astana gentoeng” of begraafplaats van den 
aarden pot, zijnde een bergspleet, waarin onder 
een arèn-dakje een gesloten aarden pot staat, 
welke een been zou bevatten van onbepaalbare 
lengte, wijl het zich aan eiken beschouwer anders 
vertoont.

PATJOENG (soend.). Zie PANG EI.
PATMA (mal., soend.). Zie RAFELESIA-
PATOEHA. Vulkanisch gebergte halfweg £an- 

doeng en do Zuidkust van Java. Het oudere 
gedeelte heeft een ringwal van Zl/2 K.M. door
snede, waarbinnen aan de Zuid- en Westzijde 
nog eenige fumarolen dampen. Dicht bij de 
N.O. zijde liggen twee jongere kegels n.1. de 
Paseuneuan, met den krater Kawah Poetih, 
aldus genaamd naar de witachtige kleur van het 
zwavel- en aluinhoudend kratermeertje en do 
vlak benoorden dit meer verrijzende eigenlijke 
Patocha (of P. Kaler), een fraaie kegel (2433 M.), 
een weinig ten N. van den vorigen met een diepen 
krater, waarvan do bodem 150 M. beneden het 
hoogste punt ligt, doch waarin Verbeek (Java 
708) geen sporen van activiteit aantrof. De bos- 
schen van den Patocha zijn bekend om hun 
prachtig rasamala-hout.

Ten Oosten van den Patoeha vermeldt Verbeek 
nog een anderen vulkaan (p. 70G) de Këndëng- 
Patoeha met het solfatarenveld Kawah Tjiwidej 
(zie aldaar).

PATOEK. Onderdistrict met gelijknamige 
hoofdplaats van hot district Plajon, regent
schap Gocnocng Kidoel, residentie Djokjakarta 
Do hoofd plaats Patock ligt boven aan den rand

zijriviertjes
kleine vlakten van Patjitan, Ardjosari en Man- 
goenhardjo gedeeltelijk water geven.

Eindo 1915 woonden er in do afdecling 
244.000 menschen, waarvan 40 Europeanen 
en 270 Chineezen. De inlandscho bevolking van 
de gehcele afdeeling is goedaardig van natuur 

vertoont een geheel ander type dan dio b.v. 
van de Zuidelijk aan haar grenzende afdecling 
Ponorogo. Do criminaliteit is goring. Grootc 
misdrijven komen hier niet voor. Van de hoofd
plaats (zie aldaar) voert een mot grind, koraal 
en schelpen verharde weg naar de desa Koetjoer, 
waar vroeger een lang los- on laadhoofd van 
klapperstammen in de baai was uitgebouwd, 
omdat de prauwen, door middel waarvan de 
verderop liggende schepen bevracht en gelost 
worden, door de branding niet de kust genaken 
kunnen. Sedert tal van jaren is evenwel dit 
havenhoofd vervangen door een los- en laad
hoofd op ijzeren schroefpalen te Tampëran 
aan de Westzijde der baai. Aan dit los- en laad
hoofd wordt minstens driemaal ’s jaars per 
stoomer van Soemënëp (eiland Madoera) aan
gebracht het voor de afd. benoodigdc Gouv. 
zout. Het Zuidwestelijk deel van het regent
schap is schaars bevolkt en onvruchtbaar; 
de overige deelen zijn wat beter, ofschoon even
min bevlocibaar als de overige gronden. De 
beste bouwvclden (sawahs) zijn gelegen in de 
vlakten van Lorog of Ngadirodjo en van Patji
tan, Ardjosari en Mangoenhardjo, omdat zij daar 
van levend water kunnen worden voorzien. We

en
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gens de on bevloei baarheid van de gehcele af- 
dceling, op de genoemde 4 vlakten na, legt do 
bevolking zich in het algemeen meertoeop hand
werken als goud-, zilver- en ijzersmeden, tim
meren, steen- en pottenbakken en weven, dan 
op den landbouw. De kalklaag tusschen de brec- 
ciën bij Tëgalombo levert een buitengewoon 
goede kalk. De Europeesche landbouw bepaalt 
zich tot een klein erfpachtspereeel in het district 
Tëgalombo, waarop padi en eenige koffie ver
bouwd worden. Tot mijn bouwkundige opsporingen 
zijn 4 vergunningen uitgereikt, t. w. één in het 
district Patjitan en drie in het district Tëgal
ombo. In 1908 zijn mijnconccssiën verleend 
aan de Naamloozo Vennootschap Mijnbouw 
Maatschappij Madioen voor de terreinen KSti- 
han en Kalitëloo in deze afdecling voor het 
winnen van koper, bismutli en ijzer. Hindoc- 
oudheden zijn er geene andere dan twee be
schreven steenen te Watoepatoek. . <

PATJITAN. District van de contröle-afdccling, 
de afdeeling en het rcgentschapPatjitan,residentie 
Madioen, groot 202 K.M.2, met 3 onderdistricten 
en G2 desa’s. Het telde ulto. 1915 ceno bevolking 
van ruimö'lOOOziclcn, waaronder een30 talEurope- 
anen en 250 Chineezen. Het is een bergachtig dis
trict, met uitzondoring van do vlakte van Patji
tan, waarin de hoofd plaats gelegen is en dio van 
Ardjosari, beide aan weerszijden van den be
nedenloop van do Patjitan rivier gelegen. Hier 
cn daar ziet men tusschen de heuvels ketcldalen 
en kleine valleien, die zich in den Westmoesson 
mot water vullen en dan meren worden. In den 
Oostmoesson drogen zij echter meestal uit. 
teaaromzijn zij ook niet voor irrigatie-doeleinden 
Do gebruiken. Do bouwvclden zijn allo van
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Sumatra en Borneo maarA. charltom van 
•weinig verschilt van A. chloropus van het In
dische continent, Dc kleurteckcnmg is zeer 
moeilijk met enkele woorden weer te geven, 
zoodat do gcographischc verdceling voldoendo 
mag hooien om de soorten uit te vinden; boven
dien hebben de Patrijzen geringe waarde in do 
Indische samenleving; voor A. jammen maken 

uitzondering, daar zij een gewild gerecht

van een plateau, aan welks voet beneden de ondcr- 
distriets-hoofdplaats Pijoengan van het district 
Pramhanan, regentschap Kalasan ligt. Langs 
genoemde twee plaatsen loojit de groote weg 

Djoijakaxta_naar Wonosari (hoofdplaats 
van het regent schap Gocnoeng Ividoel). Ofschoon 
zij niet verder dan ongeveer 2 K.M. van elkander 
liggen, stijgt men van Pijoengan tot Patoek 
langs een steil bergpad wellicht 350 M. Tusschen 
die 2 plaatsen in ligt nog de Kali Ga wé, een 
linker zijrivier van de Opak. In het laatst van 
1914 is een aan vang gemaakt met de verbinding 
tusschen beide laatstgenoemde plaatsen door 
een wegomlegging geschikt te maken voor het 
vervoer per as. De nieuwe weg wordt lx/2 maal 
zoo lang als de oude, maar het voordeel van een 

. goeden rijweg weegt daar ruimschoots tegen op.
' * PATOENGAN STELSEL. Zie OPIUM.
> ^■/"/' 0 PATRAS (ABRAHAM). Gcb. te Grenoblc 22 

• )c': Mei 1671 uit het huwelijk van A. Patras, Kon in k-

van

wc een o
is. Dezo vogel, poe joch gonggong (soend.) 
genoemd, is aldus gekleurd : kop bovenop rood
achtig bruin; een band van zwarte vederen 
vangt aan ter weerszijden achter ieder neus
gat, loopt rondom het oog, en verbindt zich 
met die dor andere zijde op het achterhoofd; dezo 
versmolten band loopt langs het midden van den 
nek en verloopt in den zwarten band, die rond 
de basis van den hals gaat; kin, bovenhals, wan
gen, oorbeldeedsclen en voorkant van hals 
roestkleurig, de laatste min of meer zwart ge
spikkeld; rug en bovenstaartvederen donker 
grijs, met zwart gestreept ; borst, buik, zijden 
van lichaam en onderstaartdekvederen kastanje
bruin; staart zwart met grijs gestreept; snavel 
zwart; poot en rood. Slechts van Noord-Bornco 
is bekend Haematortyx sanguiniceps, een zwart
achtig bruin gekleurde vogel; kop bovenop en 
nek karmozijn, lichter langs zijden van kop en 
wangen; kin en hals bleek roodbruin met kar
mozijn tint; hals en borst roodachtig kastanje
bruin; de langere onderstaartdekvederen breed 
getopt met schitterend karmozijn. Van het 
geslacht Caloperdix leeft sumatrana op Java en 
Sumatra en borneensis op Borneo alleen; zij ver
schillen slechts zeer weinig van C. oculea van het 
vasteland; in het algemeen kent men deze vogels 
nog onvoldoende. Beter bekend is Rollulus 
roulroul van Sumatra, Java en Borneo, ook van 
het Maleisch schiereiland en Siant beschreven; 
deze vogel is gemakkelijk te kennen aan den 
bundel stijve haarachtigc schachten op het 
voorhoofd en een kuif op het achterhoofd. 
Eindelijk hebben Sumatra en Borneo met het 
Maleisch schiereiland gemeen Melanoperdix 
nigra; het oude mannetje is geheel uniform glan
zend zwart gekleurd, slechts de uiterste vleugcl- 
vederen evenals hun dekvederen zijn bruin
achtig zwart; snavel zwart; poot en bleek lei
kleurig. Het wijfje is over ’t algemeon meer 
bruinachtig.

Op Sumatra en Borneo komt een vrij groote, 
bruingekleurdo patrijs voor met opvallend lan
gen snavel, RhizotJiera longirostris.

PAUPERISME. Pauperisme is sinds eeuwen 
onder de in O -Indië levende Nederlanders en

J lijk notaris en erfelijk acten-bewaarder en O. 
Blusset. Na do herroeping van het edict van 
Nantes in 1685 vluchtte zijne familie naar de 
Nederlanden; Patras trad aanvankelijk in 
dienst bij een koopman te Amsterdam, doch 
nam 1690 dienst als soldaat eif'vertrok naar 
Batavia, waar hij in 1691 tot provisioneel agent 
wërcTaangesteld. In 1695 werd hij secretaris van 
den Chineescken bocdelmeester te Amboina en 
assistent aldaar, in 1698 boekhouder, secretaris 
van do kleine en huwelijkszaken, in 1700 secre
taris van den Raad van justitie en in 1703 onder
koopman, secretaris van den Gouverneur en den 
Raad der Molukken. In 1707 werd hij opperhoofd 
te Djambi, in 1709 koopman; in 1711 opperhoofd 
te Palembang, in 1717 opperkoopman, gezag
hebber van de Westkust van Sumatra, in 1720 
visitatcur-generaal van Ned.-Indië, in 172 J 
commissaris en gezant naar Djambi, in 1722 
tweede opperkoopman van het kasteel Batavia, 
in 1724 Directeur van Bengalen en in 1731 Raad 
extra-ordinair van Ned.-Indië. Na den dood van 
Van Cloon werd Patras door het lot aangewezen 
en vervolgens aangestcld tot provisioneel Gouv.- 
Gen. (11 Maart 1735); hij overleed te Batavia 
in den nacht van 2 op 3 Mei 1737. Gedurende 
zijn kortstondig bestuur hadden geenc belang
rijke gebeurtenissen plaats.

PATRIARCHAAT. Zie VADERRECHT. Men 
treft in geschriften over Indonesische toestan
den het bijvoeglijk naamwoord „patriarchaal” 
meestal aan in de met patriarchaat samen
hangende beteekenis van „vaderrcchtelijk”; 
doch somtijds ook in den vagen, met patriarch 
samenhangenden, zin van „aartsvaderlijk, ge- 
moedelijk-ouderwetsch”.

PATRIJS. De Groote Soenda-eilanden zijn be
woond door ongeveer een lOtal soorten Patrijzen, 
gebracht tot een 5 tal geslachten; de tot eenzelfde 
geslacht behoorenden bieden zeer geringe ver
schillen in kleur aan, die echter constant schijnen 
voor ieder eiland. Van het geslacht Arboricola 
leven 6 soorten op de Groote Soenda-eilanden. 
A. javanica wordt slechts op de bergen van Java 
gezien; de zeldzame A. rubrirostris leeft op do 
bergen van Sumatra; A. hyperythra, weinig 
verschillend met brunncopcctus van het continent, 
vindt men op de bergen van Borneo; Java heeft 
nog een bergbewoner in A. orienlalis, waarvan 
eenc variëteit; A. sumatrana, in de bergen van 
Midden-Sumatra voorkomt; terwijl eindelijk

hun afstammelingen voorgekomen, Vooral toen 
in do eerste periode der V. O. I. 0., do voor do 
Europeescho samenleving genomen draconisch o 
overheidsmaatregelen verslapten en een alge
meen zedenbederf viel waar te nemen, trad voor
namelijk hot pauperisme onder do Nederlanders 
van gemengd bloed sterk op den voorgrond. 
Reeds in December 1753 zag de Gouverneur- 
Generaal Mossel zich genoodzaakt, to Cheribon 
een weeshuis op te richten, ten einde to voor
komen, dat „veelc aldaar in het wild loopende en 
omzwervendo arme bastaarden en wcezen van 
Europeczcn”, nog meer verwilderden en ver
basterden. Het lot dier „mixt ken en castiesen” 
was zeer droevig; zoo mochten zij alleen „bij do 
uiterste noot en bij gebrek aan andere boquamo
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stoffe”, in dienst van do V. 0. I. 0. gcnomon 
worden. Die vcrwaarloozing en achtoruitstelling 

den armen Indo-Nedorlander bleef voor

zitterschap van den hoor Van Rees, opnieuw 
Commissie benoemd werd, die in 1903 haar

een
voor

stellen in een uitgebreid rapport vast legde. Deze 
voorstellen zijn voornamelijk van belang, omdat 
daarin do middelen werden aangegeven, ter be
strijding der practischo nadoelen van het kazerne- 
concubinaat, terwijl mede de noodzakelijkheid 
werd aange! oond, om alle in Nederland aange
worven militairen, na expiratie van hun dienst
tijd aldaar en niet in Indië van hun dienstver
band te ontslaan. Verder werden de in do

van
duren, tot de helft van do vorigo eeuw, zoodat 
vooral door hot onvoldoend onderwijs dier dagen 
vele „Inlandschc kinderen” zich sociaal on eco
nomisch in een bijzonder ongunstigen toestand 
bovondon. Vóór 1848, stond de Ncd.-Ind. Rogce- 
ring wel gelden toe voor „armenzorg” in engoren 
zin, doch van een stelselmatige bestrijding van 
hot pauperisme was geen sprake, zoodat het 
aantal Europeosehe paupers schrikbarend toe
nam. Eerst in lS4Si(en de z.g. politieke beweging 
van 22 Mei te Batavia, heeft zeer zeker daartoe 
medegewerkt), werd door de Regeering do Pu- 
pillen-school te Këdongkëbo (later overgebracht 
naar Goinbong) opgericht, waardoor vele arme 
Indo’s althans in het leger zich een bestaan kon
den verzekeren. Het duurdo toch nog tot 1872, 
voordat eene Rcgeerings-Commissic werd inge
steld, teneinde hot pauperisme-vraagstuk en de 
ongunstige levensomstandigheden der „Inland- 
sche kinderen” ernstig te onderzoeken. De in 
dat jaar benoemde Commissie bepaalde zich 
echter tot de in Batavia woonachtige paupers 
en hoewel het gehouden onderzoek verrassende 
feiten aan het licht bracht, vonden toch de door 
haar bij de Regeering ingediende voorstellen tot 
verbetering der misstanden verre van een gun
stig onthaal. De voorstellen van den Directeur 
van O. E. en N., W. Stortenbeker, om door ver
betering van onderwijs do Indo-paupers op te 
heffen, deelden in 1881 hetzelfde lot. Als eerste 
stap in de goede richting kan genoemd worden de 
in 1880 te Batavia opgerichte Ambachtsschool, 
waar minvermogende Europeanen practisch en 
t echnisch konden worden opgeleid. Do voort
durende armoede onder de Europeanen nam 
echter, vooral door de suiker- en koffiecrisissen 
in de laatste helft van do 19de eeuw, zoodanig 
toe, dat do G.-G in 1900 den Directeur van O. E. 
en N. opdroeg een onderzoek naar de maatschap
pelijke I oestanden dier paupers op Java en Ma doe- 
ra in lo stellen. Ingevolge die opdracht richtte de 
Directeur een circulaire tot alle hoofden van be-

1

rap
porten onwikkelde inzichten omtrent „Staats
armenzorg voor Europeanen in Ned. O.-Indië”, 
zoodanig uit gewerkt, dat thans werd voorgesteld 
over te gaan tot het instellen van een Contralen 
Armenraad en een Inspectie van hot Armwezen.
In Nov. 1907 zijn deze voorstellen in de Tweede 
Kamer besproken, maar tot heden is er geen uit
voering in Indië aan gegeven.

Had niet het particulier initiatief in den loop 
der jaren krachtig medegewerkt, vooral h'et 
pauperkind in zijn droevig lot te steunen, de om
vang van het pauperisme zqu nog groot er zijn 
dan nu al het geval is. Dr. H N. Muller zegt in
zijn opstel „De Europeesche samenleving” (Cplijn____
Ned.-Indië dl. 2). dat ruim 9300 personen van 
Europeesche afkqmst zonder eenig beroep in da 
kampongs levenJ„Zij zweven tusschen de in- 
landscbe en Europeesche maatschappij, leven 
van do hand in den tand en vormen een ongeluk 
kig, ontevreden en schadelijk deel der bevolking.”

Daar het totaal der in Indië aanwezige Neder
landers ^ 80.000 bedraagt, waarvan + S0% in 
Insulinde zijn geboren, is evengenoemd aantal 
paupers uit een sociologisch oogpunt bijzonder 
merkwaardig.

De paupers vormen als het ware een afzonder
lijke klasse in de Europeesche samenleving, waar- 
medo de ontwikkelde, materieel-goedlevendo 
Europeaan (Nederlander) weinig in aanraking 
komt. Zij zijn in twee groepen te verdeelen:

«) de gegageerdo Europeesche militairen, die 
hoe langer hoe meer uit Indië verdwijnen, door
dat zij worden teruggezonden naar Europa.

Deze z.g. „ruwe-paupers”, de gcesels der kam
pongs, hielden clandestiene drankhuizen en bor- 
deelen, waren woekeraars en dreven handel in 
jonge Inlandsche en Indomeisjes. Doorgeweten- 
looze praktijken o. a. hot z.g. „Europeaan 
maken”, (door valscho erkenningen), vermeerder
den zij telkens het aantal ontevreden paupers 
en Staatsblad-Europeancn. Vooral in den laat sten 
tijd zijn strenge maatregelon tegen deze categorie

i

stuur, met verzoek plaatsolijk gegevens te verza
melen. Deze officiëelo enquête was bij de ingezete
nen beslist impopulair, omdat velen, al was hun 
inkomen klein, toch niol als „pauper” aange- 
morkt wildon worden, een term waarin men iots 
beleedigcnds vond liegen, terwijl de velo con
crete vragen (vooral die, of in concubinaat 
werd geleefd en die omtrent verleden en tegen
woordige levenswijze, godsdienst en gezondheids
toestand) te stuitend worden gevonden. Do 
circulaire van den Directeur van O. E. en N. 
had dan ook een adres der Europeosehe bevolking 
aan den Gouvornour-Goneraal tcngovolgo, om 
van dit onderzoek af to zien. Toch zijn door het 
officieel onderzoek, dat ondanks hot adres plaats 
vond, vele belangrijke statistische gegevens 
verstrekt. In 1 DU 1 droog do G.-G. aan den toen- 
maligon Gouvornoments-Socrotaris D. F. W. van 
Ree? op, do maatrogelcn te overwegen, die door 
de Regeering zouden kunnen worden genomen 
tot tegongang of beperking van hot pauperisme. 
Reeds in Februari 1902 diende genoemde ambte
naar twee volumineuze, goed gedocumenteerde 
rapporten in over do „Staatsarmenzorg” voor 
en het „Pauporismo” onder do Europeanon in 
Ned.-Indië, terwijl in kotzolfdo jaar onder voor-

i

van personen genomen.
b) Do klerken, lagore ambtenaren en zwervers 

(afstammelingen meerendcels van ruwe paupers) 
en hun kinderen, het gevaarlijke pauper element, 
dat zich sociaal-economisch in bijzonder on- 
gunstigo omstandigheden bovindt. Doze paupers 
hebben toch in don strijd om het bestaan tocon- 
currceron mot den ontwikkelden Inlander on 
Chinees, die ovonals zij slechts lagor onderwijs 
heeft gonoton of het z.g. „Klein Ambtenaars
examen” heeft afgelegd. Daarbij komt dat in do 
laatste jaren, in verschillende takken van Gou
vernementsdienst, zelfs do lagoro ambtenaren 
in Holland worden opgeleid en vandaar uitge
zonden. Het zal in do toekomst zeor gowcnscht 
zijn, dat dozo een beroop uitoefenendo Euro
peesche paupors worden gostound, willen zij niet 
in den strijd om het bestaan ton onder gaan.

I

;

é
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PAUSEKROON (Milra papalis). Zie GASTRO- 

PODEN.
PAUW. Echto Pauwen, Mörak (mal, jav.), 

bekoorende tot het geslacht Pavo zijn maar in twee 
soorten bekend, van welke eeno soort Pavo muticus 
in den O.-I. archipel slechts op Java gevondon 
wordt. De rechtopstaande kopvedercn zijn veel 
langer dan bij do andere soort en bijna geheel 
gelijkvormig met gewone verlengde vederen; hals 

borst zijn als het ware beschubd, iedere schub 
goudkleurig blauw en groen glinsterend, met een 
zwarten subterminalen rand. Naakte huid rond
om het oog blauwachtig groen, naakte wang 
oranje gekleurd. Rug en vleugeldckvcderen 
zwart met metallioken weerschijn. Andere Pauw- 
achtigen in Ned. O.-Indië gevonden zijn do 
Spiegelpauwen, Polypleclron bicalcaratum en 
schleiermackeri, Chalcurus chalcurus, en de 
Argus-pauwen, Argusianus argus en grayi. Op 
Sumatra leeft P. bicalcaratum, op Borneo P. 
schleiermackeri: terwijl beide den mantel en do 
vleugeldekvederen met schitterend metalliek 
glinsterende oogjes bedekt hebben en korte 
kuif vederen den achtcrkop versieren, zijn die 
kopvederen stijf bij bicalcaratum, doch voor
waarts gekruld bij schleiermackeri en zijn de 
oogjes bij de laatste soort meer hartvormig 
langs halszijden en borst; bovendien zijn bij deze 
de pooten en teenen blauwgrijs, doch bij bicalca
ratum zwart. Op Sumatra leeft Chalcurus 
chalcurus, de dwerg onder de Pauwen; nergens 
elders is hij gevonden. Terstond herkenbaar aan 
de bruine kleur, afgebroken door de roodachtige 
banden op de vederen; de staart is langer dan 
het lichaam, versierd met lichtere vlekken en 
aan den wortel blauw. De beide Argus-pauwen, 
gewoonlijk/Argus-fazanten genoemd, verschillen 
zeer weing' in kleur; A. grayi heeft mantel, 
schoudervederen en vleugeldekvederen zwart 
evenals de A. argus, doch gevlekt met wit en 
roodbruin en niet met ledcrklcur zooals bij argus, 
benedenruggedeelte niet gevlekt, hals en boven
borst helderder roodbruin, met gele schacht- 
strepen, zijden van het lichaam min of meer wit 
gevlekt. Argusianus argus bewoont Sumatra, 
terwijl A. grayi op Borneo gevonden is on wel 
in de bergbosschcn. Overal waar nog dichte 
maagdelijke bossehen op Sumatra zijn, vindt men 
den Argus-fazant, zich vaak verradend door zijn 
vèrldirtkend „oeauw-wau”, doch geen vogel is 
moeilijker te schieton,omdat hij zoo uiterst om
zichtig is en bij hot minste gevaar zwijgt; jagen 
kan men hom dan ook niet, doch hij moot door 
list gevangen worden, hetzij door hem to Jokken 
door klanknabootsing, hetzij door scherpgepunte 
bamboestokken op zijn speelplaatsen in don 
bodem to bevestigen; de haan tracht die op 
alle manieren te verwijderen, maakt zich woe
dend en driftig bij het vergeefsche pogen en ver
wondt zich ten slotte doodelijk. Zij worden 
gewoonlijk in strikken gevangen en kunnen dan 
lang in het leven gehouden worden. Naar hot ge
luid, dat hij maakt, noemen do Maleiers van de 
Oostkust den vogel Oeau, die van de Westkust 
Koeau.

PA WAN. Rivier in de Westerafdeeling 
Borneo; afdeeling Sockadana. (zie BORNEO 
IV 0).

PAWANG (mal.). Zie CLEItODENDRON. 
PAYEN (ANTOINE AUGUSTE JOSEPH).

Geb. te Brussel 10 Nov. 1792, overleden te Door-

Do bestrijding van het, in allo Europeoscho 
koloniën voorkomond pauperisme onder do 
Westerüngon on hun afstammclingon, is zoor 

- moeilijk. Velo goedbedoelde pogingen, door hot 
' ' particulier initiatief in Ned. O.-Indiö onderno- 

niënj om den pauper:Indo ie. steunen, zijn jam
merlijk mislukt, omdat men allereerst beginnen 
moet hem van kuis-uit moreel op to heffen, 
karakter-vastkeid moet trachten bij te brengen, 
en zijn aangeboren indolentie moet lcoren af
leggen. Over het algemeen is ook in Ned. O.-Indiö 
de conclusie geweest, dat een goede technische 
opleiding voor het Europeosch pauper-kind do 
meest gewenschte oplossing is, daar do Indo- 
Europeanen zeer weinig voor het klein-landbouw- 
bedrijf voelen.

De Ned. Ind. Regeering verstrekt jaarlijks 
duizenden, in don vorm van subsidies, aan parti
culiere liefdadigheidsinstellingen, weeshuizen enz.

Na 1902 is echter geen nieuwe Commissie be
noemd om het pauperisme-probleem onder do 
oogen te zien en der Regeering voorstellen to doen 
tot verbetering der misstanden. Wel werd in 1914 
het kazerne-concubinaat in zooverre beperkt, 
dat géén vergunning meer aan Eur. Onderoffi
cieren, mag worden verleend om met een huis
houdster te leven.

Doch waar een algeheele opheffing van het 
kazerne-concubinaat eerst in de verre toekomst 
zal kunnen plaatsvinden, en het samenleven van 
Europeesche militairen met Inlandsche vrouwen 
nog steeds voorkomt (Inl. Chr. vrouwen worden 
sinds 1913 uit de kazernes geweerd), wordt heb 
aantal paupers voortdurend vermeerderd.

Heb lot van het Europeesch pauper-kind is 
thans in handen van het particulier initiatief.

In de ondervolgende instellingen worden ver
waarloosde of verlaten weezen of kalfweezen van 
Europeesche afkomst opgenomen:

Batavia: Protestantsch Diaconie Weezen- en

t

en

1

Armenhuis, Parapatan Weezengesticht, opge
richt in 1832 uit particuliere liefdegiften, Djati- 
gesticht-, opgericht in 1854, Leger des Heils, do 
„Sc.-Jozefsstichting” voor jongens en heb „ge
sticht van den H. Vincentius a Paulo” voor 
meisjes (St.-Vincentius Vereeniging).

Bandoeng: Leger des Heils.
Buitenzorg: Hulpfonds van den H. Vincentius 

a Paulo (St.-Vincentius Vereeniging).
Dèpok: Kinderhuis van het Genootschap van 

In- en Uitwendige zending te Batavia.
Magëlang: Vereeniging tot bevordering van 

Christelijk leven en onderling hulpbetoon, ge
sticht „Oranje Nassau”, van V. d. Steur.

Madioen: R. K. Tehuis voor meisjes.
Padang: Vereeniging tot Weezenvorpleging, 

Vereeniging „Sint FraDciscus”.
Salatiga: Leger de3 Heils.
Semarang: Wees- en Armhuis voor Protes

tanten, R. K. Wees- en Armhuis.
Soekaboemi: Bethanie-opvoedingsgesticht v. 

meisjes, idem voor jongens (Genootschap van 
In- en Uitwendige zending te Batavia).

Soerabaja: Protestantsch Weeshuis, R. Iv. 
Weeshuis, Inrichting voor jongens-weezen.

Verder wordt in verband mer het pauperisme- 
vraagstuk nog gewezen op de in 1887 opgerichte 
Vereeniging „Soerja Soemirat” te Semarang en 
de op initiatief van Mr. F. M. G. van Walsem 
georganiseerde Vereeniging „Pro Joventute”.

A. d. B.

van
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Sultan van Sördang den ouden sultanszetol Ran- 
tau Pand jan g verlaten wegens de ongezondcirg~~ 
ging dier plaats te midden van uitgestrekte moe
rassen, en zich metterwoon gevestigd in de kam
pong Pöbaoengan, gelegen aan de rivier van dien 
naam, niet ver van een uitgestrekt zeestrand, be
groeid met aroe- of tjamara-boomen en in een 
streek met zandigen bodem, om welke reden zij 
zeer gezond genoemd wordt. De plaats is aan den 
spoorweg gelegen en vormt het centrum van een 
aantal rubber- en tabaksondernemingen, zij 
heeft een tamelijk groote inhcemsche bevolking, 
die behalve van de cultuur van rijst op afgeplan
te tabaksvelden, veel werk maakt van die van 
klappers en koffie. Het verkeer is daar vrij druk 
en de handel, die grootendeels in handen van Chi- 
neezen is, van betcekenis. Ook wordt er veel 
visch gevangen en naar Medan (Deli) verzonden.

Literatuur: De grenzen van de residentie 
Sumatra’s Oostkust en van haar samenstellende 
deelen door H. A. Hijmans van Anrooy, T. v. 
h. Aardr. Gen. 2e serie, Deel I (1884).

PÉBATO. Tot voor kort zelfbesturend land- 
schap in de onderafdecling Poso der residentie 
Menado; maakt deel uit van de landstreek Poso 
(zie aldaar).

PËDAROE (mal.). Zie URANDRA.
PËDATI (mal., jav.), padati (soend.,mi2tangk. 

mal.) grobak, tjikar (jav.). Houten vrachtkar 
voor het vervoer van producten en allerlei 
andere waren; in afgelegen streken, waar betere 
vervoermiddelen ontbreken, ook van reizigers; 
lomp voertuig bestaande uit een grooten vier
kanten bak, met losse sluitstukken voor en 
achter, zonder veeren rustende op een as, waar
aan twee houten wielen draaien, weleer altijd 
zoogenaamde schijfwielen, d. w. z cirkelvormigo 
schijven uit één stuk hout, meestal van den 
lrina glabra, een tot de Sapindaceeön behooren
den boom met in lijsten uitstralenden stam; 
deze schijfwielen, door afslijting spoedig den 
cirkelvorm verliezende, waren voor de wegen 
dermate nadeclig, dat naast den grooteren een 
pedati-weg werd aangelegd. Tegenwoordig ziet 
men deze schijfwielen zelden meer. Grobaks met 
zeer groote wielen, van ongeveer 2 M. middellijn 
heeten glindings en worden in Oost-Java ge
bruikt voor riet-transport. Meestal is de pëdati 
gedekt door een dak vormig schutsel van ge
vlochten bamboe, van pandan- of van roembia- 
bladeren, dat aan den voorkant een weinig ovor- 
steekt boven de zitplaats des voermans. Op Java 
worden voor de groote grobaks karbouwen 
gespannen, voor de klcincro koeien; op Sumatra 
bezigt men ook paarden voor de pëdati. Vóór op 
de booraen van het voertuig is een houten juk 
vastgemaakt en daaronder hangt een borst
riem van breed gevlochten rotan; bij het inspan
nen rust do pëdati mot de boomen op den grond, 
hot trekdier wordt tussehen de boomen gedreven, 
buigt den kop omlaag en neemt het juk op een 
der hoorns, terwijl hij den kop tussehen het juk on 
den borstriem doorsteekt; zoo schuift het zich 
het juk op den nek en den kop opheffendo licht 
hot de pëdati op. Bij dezo wijze van inspannen 

I rust vaak het geheelo gewicht van den last op do 
schoft, waardoor de dieren veel te lijden hebben. 
Een derde trekdier wordt soms medegevoerd om 
een der beide audero te vervangen; bij het opla
den van de pëdati wordt het dak, pa jon, ( jav.), er 
afgenomen. Niet zelden is do kar vorsierd met opge-

nik 13 Ju»- 1853. In de school van Van Ascho 
■gevormd, vertrok hij in 1817 naar Indië, om er 

Prof. lleinwardt, die in 181G als „Directeur 
tot de zaken van den Landbouw, Kunsten en 
Wetenschappen op Java en de naburige eilanden” 
in Indië was aangekomen, als teekenaar to 
worden toegevoegd. Payen merkte omstreeks 
1S26 den toen nog zeer jeugdigen Radon Salóh 
op, gaf den knaap les in het tcekenen en schildc- 

on nam hem mede op zijne dienstreizen. Eerst 
in J S28 keerde Payen naar Europa terug, waar 
hij jarenlang werkte aan een reeks van schilde
rijen, bestemd voor een Indische Galerij te 
’s Gravenhagc, die echter nooit tot stand is 
gekomen. In 1838 werd hij benoemd tot leeraar 
en directeur van de Kunstakadcmie te Doornik.

aan

i
ren

’s Rijks Ethnographisch Museum bezit van 
Payen vier ingebonden bundels niet potlood
schetsen en waterverfstudies, twee losse bundels 
met geschilderde schetsen en 31 geheel voltooide, 
vrij groote olieverfschilderijen, die hoofd zakelijk 
landschappen van Java, doch ook inlandsch huis
raad, land bouw voorwerpen, bruggen van bam
boe en rotan, wapenen, enz. voorstellen, zoodat 
zij uit een ethnographisch oogpunt van belang 
zijn.

- :

|
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H. F. C. ten Kate: Sehildcr-Litcratuur:

teekenaars in Nederl. Oost- en West-IndTë on 
hun beteekenis voor de land- en volkenkundo
(Bijdr. T. L. Vk. LXVII (1913), p. 454-—460 
met pl. I en Cat.Kol. Tentoonstelling, Amster
dam 1883, gr I,. 3e kl, p. 55—50). H. H. J.

PAYENA. Plantengeslacht dor Sapotacceén, 
boomen van Borneo en Sumatra en vooral op 
het Mal. Schiereiland. Verschillende soorten zijn 
bekend onder don naam van Balim en verschil
lende samenstellingen met Balam als leveranciers 
van GËTAH PËRTJA (Zio aldaar en onder 
BALAM BAR1NGIN). Payena lati/olia Burck, 
Bcngkoe (mal.), heeft in de zaden een niet dro
gende,aangenaam smakende olie,die naar bittoro 
amandelen riekt. De bëngkoe-olie wordt als spijs
olie gebruikt.

PÉA RADJA. Grootste zendingspost dor Ba- 
taklanden, gelegen in de residentie Tapanoeli 
op niet moer dan een kwartier afstand en ten Zui
den van Taroetoeng. Do plaats heeft een fraaie, 
nieuwe kerk, benevens een school met een Euro- 
pccschcn onderwijzer, maar is vooral bekend door 
het groote hospit aal. Van 1903 tot 1909 werden hier 
gemiddeld 5000 patiënten per jaar behandeld. In 
1913 werden in de polykliniek bijna 6500 personen 
behandeld, terwijl bovendien ruim 400 zieken in 
omliggende dorpen werden bezocht. In de eigen
lijke ziekenhuizen (één voor mannen en één voor 
vrouwen) werden in dat jaar 867 zieken verpleegd. 
Hier worden ook hulpverplcgers opgeleid, die 
werkzaam worden gesteld aan fiiiaalinrichtingcn, 
waarvan er b.v. to Pangaribocan, Boetar en 
Bonan Dolok zijn opgericht (zie dr. J. Schreibcr: 
10 Jahre iirtzlichcr Missionsarbcit, Missions Hos
pita], Pèa Radja 1900—1910 en L. van Vuuren: 
liet Zcndings Hospitaal te Pèa Radja in Neer
land ia 15e Jaargang (1909) no. 6).^ ƒ

PËBAOENGAN of PËRBAOENGAN. Dit land- 
schap is een onderhoorighoid van den Sultan van 
Sördang (gouvt. Oostkust van Sumatra) en 
wordt bestuurd door een afstammeling van het 
Sërdangscho sultansgeslucht met den titel van 
Radja, die lid is van den Sördangschen raad van 
landsgrooten of Kërapalan. Sedert 1895 heeft do
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decld over 33 dorpen, waarvan Kocta Radja liet 
voornaamste is. Het Westen en de Ranto Bësi 
aan den voet van het Pakpak-Randgebergte, kan 
door de minder hooge ligging en do vele water
rijke rivieren in aanmerking komen voor een 
dichtere bevolking. Hier gaat ook het verkeer 
over van Simsim en het Tobagebied over de pas
sen van het Wilhebninagebcrgte naar de Karo- 
lioogvlakte./V /6'

PËGANTËNAN.

plakte prentjes, met vederen, stukjes blik of 
koper of een kleine vlag ;de karbouw of de koe heeft 
veelal een klontongan (jav., houten of metalen 
schel) om den hals. De pëdati is een zeer geschikt 
voertuig, waar spoed geen vcreischte is; de 
dieren bewegen zich in stap en knarsend draaien 
de wielen onder den schokkcndcn en krakenden 
wagen. Wanneer de weg moeilijk is, loopt de

vóór de bespanning; hij duwt, maar niet

i

■

17
voer

man
hard, mede als ’t. bergop gaat; moet hij uitwijken, 
dan drukt hij het bovenwaarts gekromde eind 

den disselboom daarhenen, waar do kar 
toe moet. Eenmaal op den groot en weg

District van de contróle-af- 
dceling, het regentschap en de afdeeling Pamë- 
kasan, residentie Madocra; met een oppervlakte 
van ruim 152 K.M.2, 3 onderdistricten en 44 
desa’s. Het lelde in 1905 bijna 19000 zielen, 
waaronder een tiental Europeanen. De volk
rijke desa Pëgantënan is de hoogst gelegene 
van het eiland Madocra (ongeveer 300 M. boven 
den zeespiegel); zij ligt op den Zuid westelijken 
rand van de hoogvlakte van Pajoedan (zie al
daar). Er bevindt zich een Gouvernoments 
pasanggrahan, van waaruit men een zeer fraai 
uitzicht op de 
Madocra heeft.

De standplaats van den wedana is te Tobocl 
op ongcveer2 K.M. benoorden de desa Pëgantënan. 
Van uit diens woning geniet men een verrukke 
lijk vergezicht over het golvende, Noordelijke 
heuvelland..4

PËGANTÖENGAN. De Zuidoostelijkste punt 
van Suraatra. Plannen bestaan tot het instellen 
van een geregelden veerdienst van hier naar 
Anjër op Java.

PËGASÉNG. Aldus wordt de vrij dicht bevolk
te vallei genoemd der boven-Peusangan, de ri
vier, die het water afvoert van het Tawar-meer 
(gouvernement Atjèh en Onderh.). Onder de 
groote dorpen zijn Koetö Lintang en Kong do 
voornaamste. Door de vallei, waarin zich een 
groote uitgestrektheid van bevloeide sawahs be
vindt, wordt de bekende Gajo-weg aangelegd, 
naar het eindpunt Takèngön aan het Tawar- 
meer.

PËGAT SÈH (jav.). Zie BAISSEA on PARA- 
MERIA BARBATA.

PËGATAN EN KOESAN. De Kocsan is

van
naar
haalt hij een trein van dergelijke voertuigen in, 
en maakt lnj den staart der colonne óën wervel 
langer; bij avond, na zich overtuigd te hebben, 
dat het lantaarntje onder den disselboom nog 
brandt, klimt hij op den wagen en valt in slaap, 
in het vaste vertrouwen, dat zijn karbouwen hem 
zullen brengen waar hij wezen moet.

PËDËS (soend.). Zio PEPER.
PËDJAGOAN. Dist riet met gelijknamige hoofd - 

plaats van het regentschap en de contröleafdee- 
ling Karangan jar, afdeeling Këboemèn, residentie 
Këdoe.

Het heeft eene oppervlakte van 165 K.M.2, 
en telt 145 desa’s, verdeeld over 4 onderdistric
ten. Op het eind van 1905 bedroeg het zielen
tal een 14 tal Chincczen en ruim 107.000 in

vlakte van Pamëkasan en straat

1

landers.
PËDOEWANG. Zie VAARTUIGEN. 
PEEPUL TREE (eng.). Zio FICUS RELIGIO-

v SA
PËGADINGAN. District van contrólc-afdee- 

ling, regentschap en afdeeling Tjilatjap, residen
tie Banjoemas; met eene oppervlakte van 606 
K.M.2. Het district telt drie onderdistricten met 
39 desa’s en had in 1915 eene bevolking van 
50000 zielen, waaronder 40 Europe 
230 Chineezen. De hoofd plaats Sidarcdja ligt 
aan den grooten spoorweg.

PËGAGAN. De Noordclijkstc van de 4 hoog
vlakten, die tezamen de Pakpaklanden (zie al
daar) vormen in het N. van de residentie Tapa- 
noeli. Het is een ketelvormige inzinking van 
gemiddeld 16 K.M. in doorsnede, die door- 
stroomd wordt van de Lai Hërnoen en zijn 
vele zijrivieren, die zich diepe ravijnen hebben 
uitgeschuurd. In het N. wordt Pëgagan afgeslo
ten door het hooge Wilhelmina-gebergtc (zie al
daar) en de D. Sibocaten (2460 M.), terwijl in het 
Z. het Këpas randgebergte zich tot 1400 M. 
hoogte verheft. In het W. vormt het Pakpak- 
randgebergte (zie aldaar) een steile scheidings
muur met het laagland van Boven-Singkel en ten 
slótte scheidt een hooge rug Pëgagan van den Wes
telijken oever van het Toba-meer. Deze aldus in
gesloten kom is bijna geheel opgevuld met vul
kanische tuffen, die in het Oosten een dikte be
reiken van 1500 en meer Meters, naar het Wes
ten in machtigheid afnemen. In het midden ver
heft zich de D. Simêrim (1375 M.) tot 300 M. bo
ven de omgeving en is waarschijnlijk het cen
trum van de erupties geweest. Meer dan 8/« van 
het geheele land is nog met dicht oerwoud be
dekt, dat alleen op sommige plaatsen afwisselt 
met jong bosch of met alang-alang velden, al 
naarmate het meer of minder lang geleden is, dat 
de bewoners hier ladangs aanlegden. Aan sawah- 
bouw wordt zoo goed als niet gedaan. Het geheele 
land telt niet meer dan 45.000 inwoners, ver-

anen en

een
riviertje aan de Zuidoostkust van Borneo; haar 
benedenloop draagt den naam van Pögatan. Het 
stroomgebied vormde tot 1912 een zelf besturend 
dubbelslaat je, niet tot de Tanah Boemboelunden 
gerekend. Thans vormt het met Bxtoe Litjin 
een district van de onderafdeeling Tanah Boem- 
boo der afdeeling Zuidoostkust van Borneo. 
Het rijkje Pögatan werd ongeveer iu het midden 
der 18o eeuw gesticht door een Boeginees, dio 
het van den Vorst van Bandjermasin in pacht 
ontving; door dien Vorst werd het aan Nederland 
afgestaan. Het Gouv. gaf het weder in leen uit 
aan den

;

]

toenmaligen bestuurder (1838), aan 
wien ook, wegens diensten tijdens de BandjÖr- 
masinsehe onlusten bewezen, Koesan in leen 
werd gegeven, benevens de tot Tanah Boem boe 
behoorende landschappen Poelau Laoet en Batoe 
Litjin, die echter later een afzonderlijk bestuur 
verkregen. Het land is bergachtig, met bosschen 
bedekt, en door vele rivieren doorsneden; rijst 
en peper worden vooral verbouwd, terwijl ook 
een weinig goud en diamanten worden ge
wonnen.

Koesan wordt geraamd op 4053,5 K.M3. 
met eene bevolking van ongeveer 10.000 zielen, 
die weinig welvaart geniet. De landbouw en

'
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inijverheid staan op lagen trap, evenals de handel, 

die gering is; de voornaamste bron van inkom
sten is het inzamelcn van boschprodnctcn.

Pögatan wordt op slechts 192,5 K.M*. 
geschat met eene bevolking van ongeveer 10.000 
bewoners, meest Bocgineezen, welke vrij welva
rend is en vooral in den handel, landbouw en 
visscherij haar onderhoud vindt.^ f/lc'/-’

PEGOEANEN IN DEN MALEISCHEN AR
CHIPEL. Zie PÉGON.

V PÉGON. Technisch-litlcraire Jav. term voor 
„Javaansehe laai, geschreven met Arab. karak
ters”. Vandaar onze Ned.-Ind. termen „pégon- 
schrift” en „pégon-gcschrift”; dan verder nog ui-.- 
gebreid lot op Soendaneesche schriftuur in Arab. 
karakters, in plaats van geschreven of ge
drukt met Jav. lettertypen, dan wel mot ons 
letterschrift. Zelfs zou men de in do Kaap
kolonie bij do zgn. Slamajers (Moh. afstam
melingen van door de O. I. C. vroeger geïmpor
teerde Indonesische slaven) voorkomende ge
drukte geschriften in Zuidafrikaansche boeren
taal, maar met Arab. letters, met recht pégon- 
geschriften ook kunnen noemen (verg. Dr. 
Hazeu in Notulen Bat. Gen. 1910, p. 126).

Op Java komt pégon-schrift zéér speciaal 
voor bij Moh. godsdienstige werken en werk
jes; het Arab. lettertype verleent daarbij aan 
den inlandschen inhoud een zekere gewijdheid 
en religieuze kleur. Men kan er mee vergelijken 
do Gothicke letter voor onze ouderwetscho 
bijbels.

Do herkomst van den Jav. term is uiterst 
belangwekkend. De stam is Jav. pego, volgens 
Roorda-Vrecde’s Wdb. (1901, II, p. 325a): 
„uitspraak van het Javaansch mot wost-ja- 
vaschen tongval, zoowel wat uitspraak (nl. 
do a als a), als accent en toon betreft”; vandaar 
ook peg on — „mot west-javaschcn tongval 
spreken”. In het Soendaneesch (Coolsma’s Wdb. 
1884; 2e dr. 1913) komt pego voor als werk
woord : „krom praten, een slechte uitspraak 
hebben”, dus iets in den geest van ons „koeter
walen” of „bargoensch spreken”.

Doch evenals deze twee laatste Ned. termen 
terugwijzen naar een „Waalsch” en een „Boor- 
goensch” (Bourgondisch) land, waaruit do krom
praters kwamen, zoo moet So end.-Jav. pego 
noodzakelijk terugwijzen naar het oudo rijk 
Pego, Pogu, Pcgoe, d. i. beneden-Birma, waar
aan ook de Ned.-Ind. „martevanen” of Marta- 
ban-potten (vgl. onzen term „Keulsche pot
ten”) hun naam blijvend ontleend hebben.

Dat inderdaad het rijk Pogoe, en do vandaar 
vooral op Java varende en naar Java omigreo- 
rendo Pcgoeanen, tot in het eind der lGo en 
begin der 17o eouw er een rol spelen waarvan 
men zich thans nauwelijks nog bewust is, wordt 
bewezen door historische gegevens tusschen c.a. 
1000 on 1000. Naar den ouderen Pali-naam van 
dit Nodorbirmaanscho rijk Rdman of Iidmanja, 
komen Pegocancn als Rémèn-lioden reeds in 
do Oud jav. oorkonde van 1021 (943 Qaka) uit Soo- 
rabaja voor in do volgende opsomming van bui
tenlanders: „Kling’s, Aria’s (wel = Noord-In
diërs, houscho Ilindoe’s), Ceiloneezen (Sing- 
hala’s), Pandokar’s (wel = Malabarcn-proper), 
Drawidiors, Tjampa-lui, Khmer-lui (Kambo- 
djanen), en Rhntn-\\iï'; zie Brand es-Krom, Oud- 
jav. Oorkonden, Verh. Bat. Gen. LX, 1913, 
p. 124, regel 14; en verg. Prof. Kern, Vorspr.

Geschr. VII (1917), p. 31, noot 3. In 1365 (1287 
£aka) wordt in het Oudjav. lofdicht Nagarakrë- 
tagama „Maroetma” = Martaban = Pegoo opge- 
somd onder de bondgenooten van Java in Ach
ter-Indiö (Zang 15;cd. Kern-Krom, 1919, p. 51 — 
52). Als Pego komt hot rijk dan voor in de proza
bewerking (waarschijnlijk uit de 15e eeuw) van do 
Oudjav. Tjalon Arang,opgcsomd aLs „cijnsplich- 
tig” aan het rijk Daha (Këdiri) in de rij aldus: 
„Siam, Tjampa, Cochin-Ghina („Kotji”), Kling 
(Z.O. Voor-Indië), Noord-China („Tatar”), Pego, 
Këdah”; zie v. d. Tuuk’s Kawï-Wdb. I, p. 536a, 
sub „nusantara”. En bij de eerste komst der 
Hollanders te Bantam in 1596, behoorden de 
Pcgoeanen tot 'de diverse soorten van buiten- 
landsche bezoekers aldaar, en kwam jaarlijks 
een schip uit Pegoe met koopwaar daar ter 
markt, om peper weer te halen; zie Lodewycksz’ 
D’Eerste Boeck van 1598, nieuwe Linsehoten- 
uitgaaf van 1915, p. 110 en bijschrift van Plaat 
17. Doch met de opkomst der Ho 11. macht, 
ging deze Pegoe-Ja va-vaart te niet.

Als het bovendien waar mocht blijken dat 
een paar der alleroudste inscripties op West- 
Java en West-Bornco in een soort antiek Pegoe- 
schrift zijn geschreven (verg. Rouffaer in No
tulen Bat. Gen. 1909, p. 187), dan gaat die 
Pcgoe-invloed op Java, speciaal West-Java, 
nog tot veel ouder, zeg de 5e a 6e eeuw A. D., 
terug. Trouwens, ook van datzelfde „rijk Phiau” 
= Pegoe kwamen in ca.SOObronzenketeltrommen, 
die almee een zoo geheimzinnig object op Java 
vormen, tot zelfs naar China (zie deze Encycl. 
dl. II, p. 305b). En in dit verband is heb weer 
hoogst opmerkelijk, dat de Jongjavaansche 
Ka lang-legend en met hun stereotype incestus- 
verhalen over een Jav. vrouw en een voor eiken 
waren Islamiet verfoeilijken hond, in verband 
gebracht cenerzijds met den unieken reuzen- 
lingga met 4 bollen van Soekoeh (Soerakarta, 
helling Lawoe) uit 1367 Qaka = 1445 A.D., 
anderzijds met een daarbij zeer nauw aan
sluitend gegeven over Java door Pigafetta 
(zie dezen naam) in begin 1522 op Timor’s 
Noordkust opgovangen, een verwonderlijke — 
nog nimmer ter sprake gebrachte — verwant
schap toonen mot een zeldzaam-tuchtelooze 
penis-zede in het rijk Pegoe, waarover de Europ. 
bronnen der 16o eeuw het telkens met verbaasd
heid hebben. Daar nu de Kalang’s reeds als 
afzonderlijk volksdeel op Midden-Java vermeld 
worden in Oudjav. oorkonden uit do land
schappen Mataram en Këdoe, van af het. slot der 
So Qaka-ceuw (785 Q., Pereng; 800, 801, 803, 
804 Q., deze alle Ngabean; SOS Q., Toemboe, 
alias Boeloes; 694 Sandjaja = ca. 838 Q., 
Tadji), cp de Kalang’s als afzonderlijk volks
deel op Midden-Java genoemd blijven in do 
Jongjavaansche Wetten tusschen 1755 en 1818, 
mag do vraag gedaan of de oudste Kalang's 
niet ten declo krijgsgevangene Pegoeanen zijn 
geweest, ton doelo krijgsgevangenen uit do 
aansluitende kustlanden Këdah fen Këlang 
(Malaka's W.kust). Zio deze vraag reeds even 
aangeroerd sub „Tënggërcczen”, in Encycl. 
v. N. I., len druk, IV (1905), p. 295a; en vorg. 
Voth, Java, 2en druk, IV (1907) p. 93—103.

Iets wat weer nador ondersteund wordt door 
het feit, dat de Kalang’s vooral als houthak
kers in do Jav. djatibossclien dienst doden, en 
do Pegooanon wonen in het land der tcak-
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iPËKALONGAN. Residentie van Midden-Java, 
ten N. door do Java-zee bespoe ld, grenst ten 
O. aan de residentie Semarang ten Z. aan de 
residentie Banjoemas en ten W. aan de residentie 
Cheribon. Volgens den Javaanschen schrijver 
Poenva-Lëiana is de naam Pëkalongan afgeleid 
van kalong of kaalong, een vissekerstorm voor: 
vindplaats, nl. van vischj het kr&mawoord 
Pëngangsalan beteekent hetzelfde. De afleiding: 
plaats waar veel kalongs zijn, van kalong, 
vliegende hond, moet als onjuist beschouwd 
worden, ook omdat het kram & woord daarmee 
niet overeenstemt,

In het Zuiden loopt de grens der residentie 
over het Diëng-gebcrgte_ en den rug, die de 
waterscheiding uitmaakt tusschen Pekalongan en 
Banjoemas. De oppervlakte van dit gewest 
bedraagt ruim 5500 K.M.2; de bevolking be
droeg op het eind van 1905 bijna 2 millioen 
zielen w. o. ^ 2000 Europeanen, ^ 17000 Cki- 
neezen en ruim 2000 Arabieren en andere Vreem
de Oosterlingen.

Bij Ind. Stb. 1900 no. 334 werden met ingang 
van 1 Januari 1901 de residenties Pekalongan en 
Tëgal samen gevoegd tot één gewest onder den 
naam Pekalongan. Vóór dien was Pekalongan 
het kleinste gewest van Java met eene opper
vlakte van 1780,5 KM2. Tëgal was dubbel zoo 
groot met 3770,6 K.M2. Het Noordelijke deel 
der residentie is vlak o.ver een strook van 15 
tot 18 K.M., welke strook echter in de afdeeling 
Batang veel smaller wordt en aldaar slechts en
kele 'kilometers breed is. Het Zuidelijkste ge
deelte dezer vlakte behoort tot de kwartaire 
formatie en bestaat hoofdzakelijk uit vulka
nisch materiaal, door de rivieren van de bergen 
afgevoerd en aan de oppervlakte tot donker
bruine en roodbruine klei verweerd. Deze kwar- 
tairc streek raakt ten O. van Batang de kust en 
loopt voort, alleen door eenig alluvium afge
broken, tot aan den moerassigen linkeroever van 
de Kali Kocta, die de grens met de residentie 
Semarang uitmaakt. Het Noordelijksto ge
deelte der vlakte, dus de strook langs de zee
kust, bestaat uit alluvialen grond, gevormd uit 
de jongste rivierafzettingen, uit zeeklei on zee
zand van grijze kleur. De kuststrook tusschen 
Tëgal en Kaap Brëbës is moorassig. Aan do 
bovenomschreven vlakte grenzen in het Zuiden 
tertiaire heuvels van mergels, brccciën en zand
steenen, terwijl het overige gedeelte van het ge
west, de grootste helft, bijna geheel ingenomen 
wordt door vulkanen en vulkanische bergter- 
reinen, die hun grootste hoogte bereiken in de 
bergketen op de Zuidergrens, waarop zich van 
het Oosten naar het Westen de volgende toppen 
verheffen: de Prahoe, (2565 M.), de Boetak 
(2222 M.), de Sikoctjing (1900 M.), do Raga 
Djambangan (2175 M.), de Bèsèr (1685 M.), 
de Poelasari (1134 M.) en de Slamët (3472 M.). 
In het vulkanisch gebied — over het geheel 
zwaar bergtorrein — worden diepe ravijnen be
grensd door scherpe en smalle ribben, die zich 
van het Zuiden naar het Noorden, steeds afne
mend in diepte en hoogte, uitstrekken tot zij 
zich verliezen in de kwartaire en alluvialo 
gronden van het Noordelijk gedeelte der resi
dentie. De Prahoe, wiens voet l1/2 K.M. ten 
O. van Soebah tegen het tertiair gebergte stuit, 
heeft een grooten, ingestorten kraterwand, waar
van nog enkele stukken overgebleven zijn; do

bosschen bij uitnemendheid, Neder-Birma. Zeer 
merkwaardiglijk bewaarde daarnaast de oud- 
Boegincesche litteratuur in den zgn. La-Galigo- 
cyclus den term Djawa-pego in den zin ongeveer 

„Bcrg-Javanen” (Matthes, Boeg. Wdb.,van
1874, p. 92a en 474a); d. w. z. onbeschaafd, 
ruw volk uit Java’s binnenland. Vragc zelfs: 
zijn de priapistischo en afwijkende monumenten 
op do helling van den Lawoe in Soerakarta 
(Sockoeh en Tjëta) niet ten deele toe te schrij
ven aan een Pegoeanen-, alias Ivalang-kolonie 
aldaar in de 15e eeuw A.D. ?

Hot jongsto, geheel vaststaande, gegeven om
trent Pegoeanen te Bantam en Pegoeanen-vaart 
op Bantam nog in 1596, verklaart dan de wor
ding der dubbele beteekenis van het Jav. woord 

als 1°. „West.javaansch-achtig”, en 2°.pegon,
„Arabiseercnd in schrift voor inlandscbo tek
sten”. De overwegende invloed van den Islam 
in West-Ja va bracht bier toch sedert ca. 1550
bet Arab. schrift op den voorgrond, naast en 
boven het nationaal-Javaansche. De Midden- 
Javanen voelden dat als èn „Westjavaansch”, 
èn tevens uitheemsch „Bargoensch”, èn als bij 
voorkeur dienstig voor hun eigen Moh.-reli
gieuze handschriften; vandaar als „Gothisch”- 
gewijd schrift in onzen trant. Merkwaardig 
hiernevens is, dat het Soendaneesch, behalve 
den term pegon = ,,(van een geschrift) met 
Arabische karakters geschreven”, óók bezit den 
term djadjaxvan (d.i. „Javaansch-achtig”) voor 
„Soendaneesch geschreven met de Arabisch- 
Maleische letter”; zoodat de Soendancezen hun
nerzijds die „vreemde” letter weer terugwijzen 
naar Ja va-proper.

Een nog verder verloopcn beteekenis heeft 
dan het woord pego bij de Moh. Sasak’s op Lorm_„ 
bokj nl. van mémadoe (van padoe, strijden, 
twisten), dus „verward, onleesbaar”, speciaal 
van letters gezegd, zie toch v. d. Tuuk’s Wdb. 
IV, p. 307a i.v. pego (en p. 556a). Tegelijk ver
meldt daar v. d. Tuuk, dat in het Balinoesch 
van Djëmbrana^ (Z.W. Bali) pego beteekent: 
een „soort groote tjoebek”, dus (zieerl, p. 671b): 
een groote aarden pot; d. w. z.: een m ar
te v a a n. Aid us is op Ba li en Lom bok het woord - 
verband tusschen pego-potten, pe/70-schrift, en 
het rijk Pegoe = Neder-Birma, nog tot heden 
aanwijsbaar gebleven.

In het Maleisch leeft Pegoe nog voort door het 
niet meer begrepen pëgau, Minangkabausch 
pigoe, inde samenstelling ambnlau pegau of „Pe- 
goeaam>che stoklak”, die inderdaad, reeds in 
de 16e eeuw, als prima kwaliteit voor rood- 
verven van zijde, uit Martaban vooral naar 
Sumatra kwam (zie Rouffaer in Catalogus O. I. 
weefsel* enz., 1901, p. 37*—38*).

Als men daar ten slotte nog aan toevoegt 
dat in het Madoereesch peghoe levend is ge
bleven als „Arabisch schrift in Mndoerecsche 
werken, in plaats van het Javaansche schrift”, 
maar daarnevens het woord pegon als „naam van 
een soort vrachtschuit” (Kiliaan, Mad.-Nod. Wdb. 
-II, 1905, p. 118), dan sluit zich aldus do kring 
van bewijzen voordien ouden Pegoeanen-invloed 
in onze Oost, speciaal op Java.

PÉGON. Zie VAARTUIGEN; en verg. boven. 
PÉGON-GESCHRIFT; PÉGON-SCHRIFT. Zie 

PÉGON.
PÈKADJANG-GROEP. Zie LINGGA (Afdee-

G. P. R.

ling).
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kraterbodom wordt het Diëng.-plateau (zie aldaar) 
genoemd, dat bezuidpn de grens der residentie, 

,1 dus in KÖdoe, ligt-ZDe Sikootjing heeft aan de 
' Noordzijde, dus bunnen de residentie,cono kratcr- 

achtigc ruimte, waarin twee klcino meertjes, 
Töliiga Lanang en Tëlagü Indrü, aan do kanton 
met biezen begroeid, gelegen zijn. Do Raga 
Djambangan heeft op den top twee ingestortc, 
concentrische kraters; aan de Noordzijde, b\j 
Tjoerockmoentjar, is een lavastroom te zien, 
waarover de Sangkarang, velo watervallen 
vormende, naar beneden huppelt. De kwartaire 
gronden bovengenoemd, die van CO M. tot 10 

, M. boven zee afdalen, hebben eenc roodo of
roodbruine kleur; de alluviale gronden bestaan 
uit grijze klei, die nabij de zee sterk met zand 
vermengd is.

Do rivieren behóoren allo tot het stroomge
bied van de Java-zee; overeenkomstig de rich
ting der ravijnen stroomen zij van het Zuiden 
naar het Noorden. De voornaamste zijn van 
Oost naar West: de kali Kocta of Koeta, die op 
den Prahoc onder den naam van Kali Lampir 
ontspringt; haar voornaamste zijrivier is de 

' Kali Satriaiv-Verder: de kali Langséan of rivier 
van Soebah; de kali Lodjakan, welke langs 
Bandar en Batang stroomt en onder den naam 
van kali Samboeng in zee valt; de kali Pöka- 
longan, ontstaan uit de samenvloeiing van de 
kali Koepang en do kali Soemilir, welke door do 
hoofdplaats stroomt, waaraan zij haren naam 
ontleent; de kali Boengangan, ontstaan uit do 
vereeniging van de kali Welo en de Sëngkarang; 
de kali Sragi, die met hare rechter zijrivier, de 
kali Toembal, over eene groote lengte de grens 
vormt der afdeelingen Pëkalongan en Pëmalang; 
de Tjomal; de K. Ramboot, de grens vormende 
tusschen de afdeelingen Pëmalang en Tëgal; 
de Goeng, waaraan de hoofdplaats Tëgal, Pro- 
tjot en Adiwërna liggen; de Pëmali of rivier van 
Brëbës en eindelijk de Losari, welker benedenloop 
de grens vormt tusschen de residenties Pëkalon- 
gan en Chcribon. Al deze rivieren ontspringen 
op het Zuidelijke grensgebergte en zijn nagenoeg 
alle dienstbaar gemaakt aan de bcvloeiing mid
dels talrijke kunstwerken, die zoowel den rijst
bouw als de cultuur van suikerriet ten goede 
komen. De natte rijstcultuur staat in deze resi
dentie op een hoogen trap. Met Pasoeroean 
behoort Pekalongan tot de gewesten van Java, 
waar de hoogste opbrengst rijst per baoo wordt 
verkregen. Het bouwgrondareaal der in land - 
scho bevolking besloeg in 1915 een oppervlakte 
van

slechts mot matige uitkomsten. De zcevisschery 
daarentegen is van bctcckcnis. De veestapel 
was in 1905 als volgt: hoornvee (runderen en 
buffels) ruim 196.000 dieren, het aantal paarden 
bedroeg ruim 16.000. De kleine-veestapel (geiten, 
schapen, enz) is van weinig bctcekonis.

Men heeft in dit gewest 17 suikerfabrieken, 
één, Këtanggocngan West, gevestigd is 

op het eenige particuliere land in deze residen
tie. Het heet eveneens Këtanggoengan West en 
word in 1813 (met Këtanggocngan Oost, sedert 
door do Regecring teruggekocht) door Raffle3 
aan den Regent van Brëbës geschonken, doch 
is sedert meermalen in andere handen overge
gaan en thans in het bezit van een maatschappij. 
Het land is groot 3749 baoo en had op 1 Januari 
1911 eene bevolking van 16545 Javanen, die 
voor de eigenares, behalve suikerriet, rijst en 
koffie verbouwen. Do overige 16 suikerfabrieken 
werken op vrijwillige overeenkomsten met do 
bevolking; onder deze is vooral Tjomal zeer 
bekend. Verder zijn er nog 4 landbouwonder
nemingen, eveneens werkende op overeenkom
sten met de bevolking, waarop suikerbibit, in
digo, rijst en verdere gewassen voor de inland- 
scho markt geteeld worden en 23 erfpachtsper- 
ceelen, waar koffie, thee, kina, kapok en inland - 
sche producten worden verbouwd. In de mio- 
cene lagen van dit gewest komt petroleum voor, 
echter niet in voldoende hoeveelheid om ex
ploitatie op eenigzins uitgebreide schaal loo- 
nend te maken. Vermelding verdienen de warme 
bronnen bij Pëlantoengan; deze desa is welis
waar, evenals de bekende badinrichting van dien 
naam, op Semarangsch grondgebied gelegen, 
maar do warme, geneeskrachtige bronnen liggen 
op de oevers van de grensrivier Lampir, dus ook 
in het Pckalonganscho. Ook het Icprozenge- 
sticht ligt binnen Pekalongan. De bronnen 
ontleenen haar heilzamen invloed op enkele 
ziekten aan de temperatuur en den hoogen 
graad van zuiverheid van het water (zie PË
LANTOENGAN). De regenval bedraagt ter 
hoofdplaats Pekalongan 2180 m.M. per jaar; 
de meeste regen valt in Januari; de droogste 
maand is Augustus. Het klimaat is ter hoofd
plaats koeler dan op de andere, langs het Noor- 
derstrand gelegen hoofdplaatsen. Te Tëgal be
draagt de gemiddelde regenval 1763 m.M., dat is 
iets minder dan voor Batavia. Op het terrein 
van de suikerfabrieken“Doëkoehwringin en 
Djatibarang, op eenigen afstand van de kust 
gelegen, bedroeg de regenval resp. 2433 en 
2216 m.M.

Administratief is het gewest verdeeld in 
5 afdeelingen, nl. Pekalongan, Batang, Tëgal, 
Brëbës en Pëmalang met gelijknamige regent
schappen en hoofdplaatsen on in 10 contróle- 
afdcelingcn: Pekalongan, Kadjèn, Batang^ Soe- 
bali, Tëgal, Protjot, Brëbës, Boemiajoc, Pëma
lang on Randocdongkal. Verder heeft hot gewest 
28 districten.

waarvan

a. in geregelde cultuur:
sawahs van levend water voor

zien ............................................
sawahs van regen afhankelijk ..
moe rassawa lis...............................
tëgalvelden .................................

b. niet in geregelde cultuur

221.531 bouws 
24.621 „

46
41.737

349

De bevolking bestaat bijna geheel uit Java
nen; alleen het Zuid-westelijke deel van het 
gewest, nl. het district Bantarkawocng, wordt 
bewoond door Socndancezon. De Javanen spre
ken grootendecls het Javaansch met de a-klank; 
alleen die in het Noorden der afdeelingen Pëka- 
longan en Batang gebruiken de a-klank. Do 
plaatsnamen ~ Pekalongan, Wiradésa, Biitang 
en Soebah komen voor in de beschrijving van

28S.284 bouws.te zamen
De opbrengst aan rijst (padi) was bij benade

ring 7.555.000 pikoels, cl. i. gemiddeld 31.70 
pikoels per beplanten en 32.12 pikoels per geslaag
den bouw.

De teelt van zoet water visch in vijvers is van 
geen botcekenis, die op sawahs komt zoo goed 
als niet voor; wel zijn er van bestuurswege proef
nemingen op dat gebied gedaan, maar tot dusver

Uff •vnW<sf / /sf rj f(Po
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1100 Arabieren en 46 andere Vreomdo Oosterlin
gen. Langs de kust is liet land vlak; meer Zuid
waarts is het geheel overdekt door do uitloopers 

het centraal- of Pömbarisan-gebergte, dat is 
do keten, die den Slaraöt in het Westen verbindt 
met den Prahoe in het Oosten, welke keten zelf de 
Zuidgrens der afdccling vormt. Van do talrijke 
toppen daarin zijn voor deze afdccling te noemen : 
de Raga-Djambangan (2175 M.), tevens de hoog
ste van alle, en de Gocnoeng Sikoetjing (1900 M.), 
waarop liet Lanang-mccr en het Indra-meer. Een 
andere bergketen ligt op het meer Zuidelijk deel 
der grens met Pemalang. Onder do rivieren der 
afdccling zijn te noemen: 1. do kali Pekalongan, 
ontstaande uit de vcrceniging van de Koepang, 
die op de waterscheiding bij de Tëlaga Indra ont
springt, met de Soemilir; van slechts geringe be
vaarbaarheid, ontleent zij haren naam aan de 
hoofdplaats der afdccling — tevens van het ge
west — waar zij door vloeit; 2. de k. Boengangan 
met hare groote bovenzijtakken, de Söngkarang 
en de Welo; 3. de k. Sragi met de Paninggaran en 
do Oetama; in haren benedenloop is de Sragi 
grensrivier met de afdccling Pemalang onder den 
naam van k. Oelocdjami, naar de zoo hectende 
desa op het gebied dier afdccling; 4. de k. Gèn- 
tèng en haar boventak de Këroeh, beide grens
rivieren met Pemalang; de Gèntèng verdeelt 
zich in de Kajangan en de Ga wé, waarvan do 
eerste direct in de Tjomal-rivier valt, terwijl de 
andere verdeeld wordt in cenigc leidingen, waar
onder de Toembal, die mede op de Pëmalangsche 
grens loopt, welke dus achtereenvolgens wordt 
gevormd door do rivieren: Këroch, Gèntèng, 
Toembal en Sragi of Oelocdjami. De monding der 
k. Pëkalongan wordt versperd door een uitge
strekte, voortdurend zich verleggende zandbank, 
waarop eene lievige branding staat, waardoor 
alle varen hier gevaarlijk, en in den West-moes- 
son veelal onmogelijk is.

De begrenzing der reede van Pökalongan is 
vastgesteld bij Ind. Stb. 1898 no. 240, dio der 
hoofd plaats zelf bij Ind. Stb. 1880 no. 230. De 
hoofd plaats (zie aldaar) behoort tot de grooterc 
plaatsen van Java. Zij ligt in het Noord-Oosten 
der afdccling, niet ver van de zee, ter weerszijden 
van de naar haar gcheeten rivier, en evenals Wi- 
radésa — dat in de vorige eeuw de zetel 
van een regent was — ook aan den grooten 
postweg, haar voornaamste straat, van welke 
hier een zijtak uitgaat, die in Zuidoostelijke rich
ting de afdccling Batang van dit gewest invoert. 
In de vlakte en het lagere gebergte zijn de belang
rijkste plaatsen onderling verbonden met een net 
van rijwegen. In het zwaardere gebergte zijn geen 
zulke wegen. Machtige bosschcn bedekken de ber
gen, maar niet overal; de Europceschc landbouw
nijverheid heeft zich hier en daar een arbeidsveld 
gezocht: 8 erfpachtsperceelon zijn in de afdccling 
uitgegeven, waarop voornamelijk koffie, kina en 
notemuskaat geteeld wordt, terwijl nog een — 
deels in Batang gelegen — alleen voor klappers 
en kapok in ontginning is. Op overeenkomsten 
met de inlandsche bevolking werken er 3 onder
nemingen voor suiker en 1 voor inlandscho ge
wassen.

PËKALONGAN. District met gclijknamigo 
hoofdplaats van do contrölc-afdecling, het re
gentschap, de afdccling en de residentie Pëkalong- 
an; met eene oppcrvlakto van 62 K.M*. Hot 
district telt 4 onderdistricton met 98 desa’s. Hot

•don tocht, dien Dr. Do Haan als afgezant van 
don Gouv.-Gencraal J. P. Cocn in 1622 deed naar 
Mataram. In 1743 werd bij verdrag met Pakoe 
Boewana II do Noordkust van Java van de 
Tji Losari tot Pasoerocan en dus ook alle regent
schappen van dit gewest aan de Compagnie 
afgestaan.

Do Hindoc-oudheden, dio in deze residentie 
worden aangetroffen, zijn de hoogst belangrijke 
steenen trappen, Bocddlm-trappen gehecten, 
dio uit de laaglanden naar het Diëngpjateau 
voeren op plaatsen, waar do hellingen steil zijn. 
De cersto sporen van die trappen vindt men 
bij de desa Simbangklawèn in de afdceling Ba
tang, van waar zij Zuidwaarts langs de desa 
Dcles en door den koffietuin Kalipoctih, hoewel 
meermalen afgebroken, zijn te volgen tot de 
desa Sigëmplong, op de Prahoe nabij de grens 
van Banjoemas gelegen. Deze trappen zijn 
eerst in 1867 ontdekt. Zij zijn gehouwen van 
zachten lava-stcen, ongeveer P/o M. lang en 
zonder versiering. Behalve als middel om de 
tempels op den Diëng te bereiken zullen deze 
trappenwegen, die ook in het N. van Këdoe 
gevonden worden, waarschijnlijk ook gediend 
hebben voor het verkeer tusschen midden- 
Këdoe en midden-Pëkalongan. In het Westen 
der residentie worden geen Hindoc-oudheden 
van eenigc beteekenis aangetroffen. Ten Zuid
westen van de desa Moga vindt men eenige 
ruw gebeitelde beelden, nl. een Ganeija van 
Javaansch type, eenigc min of meer geschonden 
lingga’s en een mede zeer ruw bewerkt beeld 
van het Pëdjadjarantype.

Door het in exploitatie komen van de stoom- 
tramlijn Semarang-Cheribon in 1899 werd Pë
kalongan'in liét” spoorwegverkeer opgenomen. 
Het spoorweglijntje Tëgal-Balapoelang, reeds 
in 1886 voor het verkeer opengesteld, is door de 

Semarang-Cheribon 
overgenomen en wordt sedert 1897 als tramweg 
geëxploiteerd. In 1913 is door den Staat een be
gin gemaakt met den aanleg van de spoorlijn 
Cheribon-Kroja, dio medio 1918 in exploitatie is 
gekomen en daardoor eene veel kortere verbin
ding vormt van Batavia met Soerabaja dan de 
thans bestaande overBandoeng.Het stuk,dat door 
Pëkalongan loopt, bevindt zich voor het grootste 
gedeelte in de afdeelingBrëbësen voor het overige 
gedeelte in de afdccling Tëgal. Behalve de groote 
postweg, die deze residentie van West naar Oost 
doorsnijdt, heeft -de Noordelijke helft tal van 
goede wegen, die de districtshoofd plaatsen en 
tusschen gelegen desa’s verbinden. In de Zuide
lijke helft treft men, wegens het hier en daar zeer 
zware bergterrein, slechts enkele zijwegen aan en 
voor het overige smallere wegen, die alleen te 
paard berijdbaar zijn.

PËKALONGAN. Afdceling en regentschap der 
gelijknamige residentie, metende 924 K.M.2 De 
grenzen zijn: ten N. de zee, ten O. de afdceling 
Batang, ten Z. de residentie Banjoemas, ten W. 
de afdccling Pëmalang. De afdceling is verdeeld 
in 2 contrölc-afdeelingen en 6districten, als volgt: 
de contr.-afd. Pëkalongan, omvattend Pëkalong
an, Wiradésa en Ködoengwoeni en Kadjèn, om
vattend Doro, Kadjèn en Paninggaran. De hoofd
plaatsen zijn alle gelijknamig. Het aantal desa’s 
bedraagt 491, terwijl de afdeeling eind 1905 eene 
bevolking had van bijna 400.000 zielen, waaron
der ^ 570 Europeanen, ^ 4400 Chincezen, ^

van

stoomtram-maatschappij
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had eind 1905 ruim 103.000 zielen, waaronder 
470 Europeanen, en ^ 3400 Chinoozcn, ruim 1000 
Arabieren, en een 40-tal andere Vreemde Ooster
lingen.

PËKALONGAN. Hoofdplaats van het gelijkna
mige gewest, regentschap, de afdecling en het 
district van dien naam, ligt op 3 K.M. afstand 
van de Java-zco aan beide oevers van de kali Pö- 
kalongan, welke zich met kronkelenden loop door 
do plaats slingert. De voornaamste straat is do 
groote postweg, die van hot Zuidoosten komt, 
eerst Noordwaarts gaat, een grooten boog be
schrijft en dan in Zuidelijke richting de stad we
der verlaat. Eene brug op ijzeren schroefpalen 
verbindt de beide oevers van do vrij breede rivier. 
Nabij de brug ligt het in 1753 gestichte fort, dat 
toen aan het strand lag, waarvan het thans, ten
gevolge van de aanslibbing, ongeveer 3 K.M. ver
wijderd is. De ruimte binnen de stcenen wallen is 
thans geheel ingericht tot gevangenis en hospitaal.

Het aantal inwoners bedroeg op het eind van 
1905: ruim 41.000 zielen, w.o. 430 Europeanen, 
bijna 3400 Chineczen, een 1000-tal Arabieren en 
40 andere Vreemde Oosterlingen.

De Europeanen wonen meerendcels aan den 
linkeroever van do rivier, deels langs den post
weg, die met fraaie kanariboomen is beplant, 
deels om een vierkant plein, door tamarinden bo- 
schaduwd. Aan dit plein liggen de residentswo- 
ning, het residentiebureau, de scholen en do in 
1852 gebouwde protestantschc kerk. De alocn- 
aloen met do regentswoning en do moskee liggen 
ongeveer lx/2 K.M. bezuiden het residentichuis. 
Voor de Chincezcn zijn 4 wijken en voor de Ara
bieren en andere Vreemde Oosterlingen is écnc 
wijk aangewezen. De inlanders wonen tusschcn 
de aloen-alocn en do Chineesche wijken en verder 
aan alle kanten van de stad in dicht bebouwdo 
kampongs. Er is veel vertier ter plaatse door den 
handel, waarvan de 5 pasars met hunne toko’s 
en warongs de middelpunten zijn. Een voornaam 
handelsarlikel zijn de gebatikte saroongs, de be
kende kain Pekalongan. De fraaist bewerkto 
saroongs, voor den uitvocr bestemd, worden ten 
huize der groothandelaren of in eene soort van 
kain beurzen opgekocht, waarvan de voornaamste 
gelegen zijn in de kampongs Godang en Kërgan.

Eene andere tak van nijverheid, vroeger zeer 
belangrijk, nl. het rooken van ccnden voor den 
uitvoer, is zoo goed als te niet gegaan.

Een goede rijweg loopt van de hoofd plaats 
evenwijdig met de rivier naar de reedc, die geheel 
open is, en waar 4—7 vadem water staat. Do 
monding van de kali Pekalongan wordt versperd 
dooreen zandbank, waarop eene hevige branding 
staat, die het verkeer met de reedc zeer bemoei
lijkt en in den Westmoeson dikwijls geheel on
mogelijk maakt.

De hoofd plaats heeft een aangenaam en gezond 
klimaat; hef is er door de nabijheid der bergen 
koeler dan op andere strandplaatsen aan do 
Noordkust.

PÉKAN BAROE. Zie PAKAN BABOE.
PËKIH, d.i. do Mohammcdaanscho wotgo- 

locrdheid (Arabisch: fikh); zie ISLAM, II, c. 
Ook is pè/cih de Javaanscho uitspraak van hot 
Arabischo woord jahih, d. i. Mohammedaansch 
wetgeleerd o.

PEL (JOHANNES LUDOVICUS JACOBUS
HUBERTUS). Geb. 10 Jari.1823 toMaastricht, trad 
hij op 1 Sjarigcn leeftijd als vrijwilliger bij hefc Ned. 
leger in dienst, vertrok als sorg.-muj. der inf. 
in 1846 naar lndië en werd in Juni 1848 2e. luit. 
Hij nam deel aan de beide Bonische expeditien 
(1859—60), alwaar hij zich bijzonder onderscheid
de. In 1865 tot Majoor bevorderd, werd hij in 
1869 tot Directeur dor Mil. School te Mr. Cor- 
nelis benoemd, welke betrekking hij waarnam tot 
hij ïn April 1870 tot Luit.-Kol werd bevorderd. 
•Na ruim een jaar als Militaire commandant van 
Palembang gediend te hebben, vertrok hij wegens 
ziekte voor twee jaren naar Nederland. Na zijn 
terugkeer nam hij deel aan de 2e expeditie naar 
Atjèh. Op 6 Jan. 1874 werd hij voorloopig en 
een maand later als Kolonel definitief comman
dant der 2o brigade. In April d. a. v. werd hij, 
na het vertrek van Van Swieten, belast met het 
civiel en militair gezag te Atjèh en in 1875 be
vorderd tot gen.-maj. Na bevestiging onzer stel
ling trad hij aldaar offensief in de VI, IV 
on IX Moekims op, tot afsluiting van ons 
gebied van Kroëng Ilaba tot Kroëng Baja en 
stierf plotseling den 24en Febr. 1876 in het bivak 
te Tonga, vóór dat hij zijn programma had vol
tooid, om de kuststrook van Kroëng Baja tot 
Kroëng Baba en daarbij ook de VI Moekims te 
veroveren en in het bijzonder de toegangen naar 
zee te bezetten en Groot-Atjch geheel van de 
zeo aftesnijden, do bevolking van dit gebied 
hare bctcekcnis naar buiten geheel te ontnemen 
en haar daardoor te dwingen zich aan onze 
macht te onderworpen; een programma dat 
eerst in 1877 onder Gen.-Maj. Diemont geheel 
volvoerd werd.

Zie Ind. Mil. Tijdschr. 1870, bl. 97.
PÉLA. Eigenlijk broeder, bij uitbreiding: de 

of- en defensieve verbondon, die, tot hulp in den 
krijg, tusschen de negorijen op Céram, Ambon 
en de Oeliasers onderling bestonden en nog be
staan, thans meer ten doel hebbende elkander 
wederzijds te helpen b. v. in het bouwen van 
korken on woningen, elkander van mondvoor
raad voorzien uit wederzijdsebe sagoe-bosschen, 
enz.; póla-schappen bestaan tusschen christen
en mohammedaansche en heidenscho negorijen 
onderling. Het sluiten van dergelijko verbonden 
heet angkat póla. (Van Hoövell, Ambon en de 
Oeliasers, bl. 157 v.).

PËLADJAU (mal.). Zie PENTASPADON. 
PËLADJOE of PLADJOE. Naam van het 

benedendeol der Komëring, een rechtcrzijrivier 
der Moesi, welke zich tegenover het eilandje 
Këmbara (Gomboran of Ivambaro) in die rivier 
stort. Zio MOESI. Do Pëladjoe is bekend door 
den hevigen strijd in 1819 en 1S21 om het bezit 
van Palembang gevoerd. (Zio residentie PA
LEMBANG). Do Bataafscho Petroleum My. 
heeft aan den Zuidoevcr van de Moesi, daar 
waar do Pëladjoe zich uitstort, haar etablisse
ment Pladjoe, vanwaarruim 17 % der ge heelo pro
ductie van deze Mij. kwam. Hierheen wordt do pe
troleum uit de 3 velden van Palembangn.1. nabij 
■Moeara Enim, nabij Toman, waarbij sedert 1914 
een terrein gevoegd is, dat meer Westelijk is ge
legen en verbonden werd door een 30 K.M. lange 
pijplijn, en het derdo nabij Bajoo Löntjir door 

PËKIK of KËKIK-EILANDEN. Zio LAWIN- pijpleidingen vervoerd. Uit do olie wordt to Pë- 
EILANDEN.

PËKING (jav.). Zie WE VEE VOGEL.
ladjoe o. m. benzine, kerosine, motorolie en enke
le smeeroliën gefabriceerd. Het etablissement
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den weg Tëratak Boeloch —• Pakan Baroe; 
(zie OOSTKUST VAN SUMATRA). Op hef 
eiland Serapong wonen een aantal Chineesche 
houtzagers en balken kappers.

Geschiedenis. Vroeger maakte het 
landschap een deel uit van do Djohorscho 
ondcrhoorïgbcid Siak, doch nadat laatstge
noemd landschap onder lladja Kötjil (zio OOST
KUST VAN SUMATRA) een zelfstandig rijk 
was geworden, werd het een onderhoorigheid 
van Siak, waarover Sultan Radja Alam zijn 
schoonzoon Said Osman, die hem in zijn strijd 
over de opvolging met zijn broeder Radja Mo- 
hamad gewichtige diensten had bewezen, als 
Wakil of gemachtigde aanstelde met den titel van 
Toengkoe Besar. Said Osman werd opgevolgd 
door zijn zoon Said Abd’ocrrachman, een broeder 
van Said Ali, die in 1791 Sultan Jahja onttroon
de, zelf met den galar Abd’oel Djalil Saifocdin 
Sultan van Siak werd, en wegens bewezen dien
sten liet landschap Pelalawan als apanage 
schonk aan Abd’oerrachman’s zoon Toengkoe 
Hasim. Sedert is PÖlalawan een zelfstandig 
landscha]), dat bestuurd woidt door een Radja 
met den titel van Toengkoe Besar en een raad 
van landsgrooten, uit vier leden bestaande, met 
de galar’s Maharadja Léla Poetra, Datoek 
Bandar, Datoek Kampar en Datoek Laksamana. 
In 1SS1 erkende het de souvereiniteit van het 
N.-I. Gouvernement; het is in het genot van 
zelfbestuur en eigen rechtspleging gelaten, ter
wijl de verhouding tot het Gouvernement 
wordt beheerscht door het in 1907 vernieuwd 
politiek contract.

Literatuur: Het rijk Pelalawan door J. Faes,' 
T. v. h._Bat. Gen, deel XXVII: Tocht naar het 
rijk van Poeloc La wan door een oud-ambtenaar 
van het mijnwezen, en de tocht naar de Bayang 
Nila door G, Sieburgh, T. v. h. Binnenl. Bestuur 
1889; Reis van Siak naar Pelalawan door J. A. 
van Rijn van Alkemade, T. v. li. Aardr. Gen. 2c 
Serie; Dwars door Sumatra. Tocht van Padang 
naar Siak onder leiding van den Hoofd-ingenieur 
d. Staatsspoorwegen J. W. Ijzerman, 1895.

PËLAMPONG (mal.). Zie SCAEVOLA.
PËLANDAI. Zio MUZIEK 

INSTRUMENTEN.
PËLANDOEK (mal.). Zie DWERGHERT.
PËLANDOEK AROE (kki-eil.). Zie KAN- 

GOEROE’S.
PËLANDOK. Zie MUZIEK en MUZIEK

INSTRUMENTEN.
PÉLANG. Zie VAARTUIGEN.
PËLANGI. Zio PLANGI.
PËLANTOENGAN. Badplaats in de residentie 

Semarang, afd. Köndal, op de grens van Pëkalong- 
an, gelegen in een van de N. helling van den 
Prahoe (Dicng-gebergte) afdalend ravijn, op 093 
M. boven zee. Op verschillende plaatsen vindt 
men warme en koude bronnen, waarvan de eer
ste een temperatuur hebben van 40, 41 en 37°; 
verder welt er een dikke, zwartachtige aardolie in 
de onmiddcllijkc nabijheid van het riviertje, dat 
het dal doorsnijdt. Te Pëlantoengan was vroeger 
een gezondheid,s-etablissement gevestigd, dat 
door Dr. Van der Stok uitvoerig beschreven is in 
Gen. T. v. Ned.-Indiü, NVT, bl. 259 (vgl. Ind. 
Gids, 1880, bl. 1478); door zijne onderzoekingen 
is bewezen, dat do vroeger heerschende meen in g, 
als zouden de bronnen een beduidende hoeveelheid 
jodium bevatten, onjuist is. De bronnen behooren

bezit tevens een fabriek voor het maken van pe
troleum blikken en verzend kisten.

PËLADJONGAN. Zie VAARTUIGEN.
PELAGISCHE ZEEDIEREN zijn in tegen

stelling van benthonische vormen (zie BEN- 
THOS) onafhankelijk van den bodem. Eenerzijds 
onderscheidt men oppervlakkige en balhype- 
lagischc vormen (zie DIEPZEEFAUNA), ander
zijds worden do pelagisclie dieren verdeeld in 
plankton ( zie aldaar) en nekton. Het plankton 
wordt door de beweging van het water meege- 
voerd, terwijl de tot het nekton behoorende vor
men zich onafhankelijk van de beweging van het 
water door krachtige zwembewegingen versprei
den kunnen. Hiertoe behooren de walvisschen, 
visschcn en grootero inkt vissollen.

PELAHOELANG (amb.). Zio HOMALOME-

I

1

NA.
PËLALAWAN (POELAU LA WAN). Dit zelf- 

besturend landschap, waartoe ook de eilanden 
Poelau Moeda, aan de monding der Kampar- 
rivier gelegen, Serapong en Penjalcan behooren, 
bestaat uit het benedenstroomgebied van de 
Kampar-rivier, en grenst ten O. aan Straat Ma- 
laka, ten N. aan Siak, ten W. aan Tambang (on- 
derafd. Bangkinang, res. Sum. W.kust) en ten Z. 
aan Indragiri. De landgrenzen zijn nog nictnauw- 
keurig bepaald. Het politiek contract is in 1907 
gewijzigd.

De grond is voor het grootste deel laag en 
moerassig en slechts enkele ruggen (pëmatang), 
die bij hoog water niet onderloopen, zijn voor 
bewoning en landbouw geschikt. Heuvelachtig 
terrein wordt alleen aangetroffen aan de grens 
met de onderafd. Bangkinang. In 1887 en vol
gende jaren werd een groot deel van het land
schap in concessie gegegeven aan Europeesche 
ondernemers, doch wegens de moerassigheid van 
den grond, en de moeielijke af- en opvoer langs de 
Kampar-rivier — zie het artikel BËNA — kwam 
geen enkele concessie tot exploitatie.

Volgens inlandsclie berichtgevers zou de Ba- 
tang Nila, een rechter zijtak van de Kampar- 
rivier, rijk zijn aan stroomtinerts, doch uit een 
deskundig onderzoek in 1888 is gebleken, dat zij 
magnetisch ijzerzand voor tinerts hebben aange
zien.

M UZI E Ken

.Het landschap is zeer dun bevolkt; het zielen
tal wordt op ongeveer 8000 geschat. De meerder
heid der bevolking bestaat uit Orang Talang 
(zie OOSTKUST VAN SUMATRA), de overige 
bewoners zijn afstammelingen van Djohoreezen 
en Minangkabauers. De voornaamste bestaans
middelen zijn landbouw ter voorziening in eigen 
behoeften en de inzameling van boschproducten, 
voornamelijk rotan, gëtah-soorten, balam- en 
soentei-pitten. Behalve voedingsmiddelen, rijst 
en djagoeng, worden klapperboomen en op de 
eilanden ook sagocpalmen aangeplant.

De voornaamste kampoengs zijn: Pelalawan, 
waar het hoofd (de Toengkoe besar) met zijne 
landsgrooten woont (de ontvanger der in- en 
uitvoerrechten is te Poelau Moeda aan de monding 
van de Kamparrivicr geplaatst), Tandjceng Moer- 
saka; Tanah Niboeng en Langgam. Li die kam
poengs wonen eenige Chineezcn, die zich met den 
handel in lijnwaden, aarde-, ijzer- en koperwerk, 
en met den opkoop van boschproducten bezig
houden. De in- en uitvocr geschiedt van en naar 
Singapore, hetzij rechtstreeks per prauw, hetzij 
eerst stroomopwaarts per vaartuigen dan langs
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tot de zg. indifferente thermen: heet waterbron - 
zonder bepaald geneeskrachtige bostanddee- 

len in ccnigszins beduidende hoeveelheid, waar
van de waarde gelegen is in de hoogc temperatuur 
van
blissement ingetrokken, met behoud echter van 
het leprozen gesticht, dat in beheer is gegeven aan 
het Leger des Hcils.

PËLAS (jav.). Zio FICUS AMPELAS.
PËLATARAN of „voorplein” op Java, plein, 

een kleine aloen-aloen. Do oud-Jav. vorm is 
panataran of natar = Jav. en Socnd. latar, Mal. 
natar, d. i. „plein, erf, werf, hof”. Vandaar ook 
do antieke naam van hot bekende tempel- 
complex in Këdiri (zio bij OUDHEDEN); Ba- 
lin. natak. Verg. V. d. Tuuk’s Kawi-Wdb. I 
(1897), p. 533a.

PËLAWAN (mal.). Zio TRISTANIA.
PËLÈDANG. Zie VAARTUIGEN.
PELÉLÉ. Zie VAARTUIGEN.
PËLËM. District van de eontröle-afdeeling, het 

regentschap en de afdeeling Bodjonegoro, resi
dentie Rembang; met cene oppervlakte van 
234 K.M*. Het district telt 129 desa’s en had 
in 1905 eene bevolking van d: 89000 zielen, 
waaronder enkele Europeanen on d; 200 C.ii- 
ncczcn.

PËLËM (jav.). Zie MANGIFERA INDICA.
PËLËM KËRËP. Plaats in hetdistrikt Majong 

van de afdeeling en het regentschap Japara 
der residentie Semarang. Het is gelegen aan den 
grooten weg van Koedoes naar Japara, en aan 
de stoomtramlijn Koedoes—Pëtjangakan. Van 
hier uit gaat een zijlijn van den 'stoomtramweg 
naar Wëlahan, de hoofdplaats van het district.

PÈLÈNG. Eiland in den Banggai-archipel, 
(Zie BANGGAI). Pèlèng laat zich gevoegelijk 
verdoelen in Zuid, Oost en West Pèlèng, die door 
twee landengten samenhangen, het eerste is tot 
550 M, het tweede tot 280 M. hoog, terwijl het 
Westen slechts laag heuvelland bevat. De drie 
diepe baaien,die liet eiland binnendringen, heeten: 
de Bangkalanbaai aan de Noordzijde, do Pèlèng- 
baai en dc Mënsamatbaai aan de Zuidzijde. In de 
eerste liggen de eilandjes Bangkalan besar (ook 
Zuid Bangkalan) en Bangkalan kotjil (ook Noord 
Bangkalan), die beide aan de Westzijde het 
hoogst zijn (tot 20 M). Dc beide voornaamste 
dorpen zijn Boengganang en Lamoeboeang. 
Pèlèng bestaat voor een groot deel uit glimmer
rijke, meest zeer duidelijk schilferige gneisge- 
steenten. Aan dc Zuidoostkust van Zuid Pèlèng 
bij Liang vindt men grootc glimmcrbladen, die 
ook worden uit gevoerd, o.a. naar Patani voor 
do versiering van mandjes en doozen van 
orchideeën bladeren (Verbeek, Molukken-Verslag, 
blz. 102).

PÈLÈNG (STRAAT). Breede, schoone, zeer 
diepe, van N.O. tot Oost loopende straat tus- 
gehen de Oostkust van Celcbcs en de West- en 
Noordkusten van het eiland Pèlèng, (zio aldaar), 
het Westelijkste on grootste van den Banggai- 
Archipel. De kusten rijzen met smalle kustriffen 
steil uit zee op, die van Celebes bestaat in het 
Z. gedeelte der straat uit laag land, dat bcN. 
den hoek Batoci overgaat in bergland waarin, 
ter hoogte der kampoeng Kintong, een kenbare 
kloof zichtbaar is en zich bij de, opeen uitlooper 

het gebergte gelogen kampoeng Mondono 
kenbare, kale, lichtgroene plokken afteckencn. 
In het Noord gedeelte van de straat vindt men

aan den Cclcbeswal do grootc Tëlock Lamala 
en do daar beW. gelegen kleinere Ardjocno- 
baai, beide met lage oevers. Do Westkust van 
Pèlèng bestaat in het Zuiden uit heuvelland, mot 
dc voorliggendc onbewoonde, door riffen om* 
geven Banjnkeilandcn, [dat verderop overgaat in 
bergland] ; aan dc Noordkust vindt men de grooto 
Bangkalanbaai met de voorliggende, gelijknamige 
eilanden, waarvan het N.lijke en kleinste rotsig is.

• In den Zuidingang der straat ligt het atolvor- 
migc, zeer steile Thamesrif, waarvan sommige 
plekken droogvallen en meer om de Noord het 
gedeeltelijk met hooge boomen begroeide Ma- 
lcocloo (Sengkalong), omgeven door een breed 
rif.

In de straat loopt nog al veel stroom om do 
Noord, ’s nachts is het er veelal stil, terwijl dan 
onder den Celebeswal een zwakke, maar vrij 
geregeld doorstaande landwind waait. De verti- 
kale waterbeweging is overwegend dubbel- 
daagsch en steeds gering. Zie Zeemansgids deel V.

PËLËNG-PËLËNGJmal?). Zie PHASEOLUS 
SEMI-ERECTUS^

PËLÈR KAMRING (mal.). Zio SARCOLOBUS.
PÈLÈT (jav., soend.). Naam voor het zwart

gevlekte hout van Kleinhovia hospita (Zio al
daar).

PËLÈTÈK. Zie VAARTUIGEN.
PELIKAAN. De Pelikaan-vogel?, fam. Pele- 

canidae, zijn terstond te kennen aan den grooten 
keelzak, waarin zij de door de forsche vleugel
slagen verschrikte en naar ondiejjten gejaagde 
visschen opscheppen. Pelecanus roseus, op Java 
en Sumatra voorkomend, verschilt zeer weinig 
van de gewone Europeesehe, P. onocrotalus; 
slechts door geringere grootto en kleine ver
schillen in kleur van keelzak. Hun gang is wagge
lend ; des te betere vliegers zijn zij, daar zij zich 
zoo hoog in do lucht bewegen kunnen, dat ze voor 
het ongewapende oog niet meer waar te nemen 
zijn. Op Java is nog een tweede soort, Pelecanus 
philippcnsiSy aangetroffen; deze is wit met 
zwarte slagpennen. Op Nieuw-Guinea is do 
Australisuho P. conspicillalus, wit met zwarte 
vleugels en staart, gevonden. Op West-Ja va 
wordt de pelikaan gangsa laoet genoemd.

PËLOEMAT. Zie LABöHAN ADJI.
PËLOENG. Javaansehe naam voor een Pur

perkoet, Porphyrio calvus; op Celebes heet zij 
Dentoela.

PÉLOG. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU
MENTEN.

PËLOKKAN. Zie LABöHAN ADJI.
PÉLONG. Zio VAARTUIGEN.
PELTOPHORUM FERRUGINEUM Bth. fam. 

Leguminosac-Caesalpineae. Soga (jav.), Laroe, 
Kajoo laroe (timor). Vrij grooto boom, uit hot 
Oosten van den Archipel en uit N.-Australië, 
ook op Java in hot wild voorkomend, maar bijna 
alleen in Midden- on Oost-Java op zandig strand 
of ach lor do vloodbosschcn, daar ook door do 
inlandors aangoplant. Do plant heeft weinig ver
zorging on ondorhoud noodig en ondordrukt do 
alang alang. Eon onkclon koor treft men den 
boom als scliaduwboom aan in koffietuinen. Hot 
hout is weinig duurzaam. Hot voornaamste ge
bruik maakt ïr.on van do bast, dio in hot O. 
van Java in hot groot verzameld wordt en van 
daaruit in don handel wordt gebracht. Ook 
Koopang en Lar&nt.ooka voeren vool bast uit. 
Dozo is hot hoofdbostanddool van hot bad.

ncn

het water. In 1908 werd het gezondheidseta-

van
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aldaar) heeft vruchtbare en wclbcbouwdo om
streken. Zuidwaarts voert van dc hoofd plaats via 
Randoedongkal een weg do residentie Banjocmas 
in, terwijl do grooto postweg vorder Oostclijk 
voert langs Paklintingan naar Këbaloctan en Oe- 
locdjami; op beide deze plaatsen zijn wijken 
voor Ohineezcn; de laatste, in den Compagniestijd 
hoofdplaats van een aan een Chinees verhuurd 
land en toen een der levendigste plaatsen van 
Java, is thans nog bijna uitsluitend door Chince- 

_ zen bewoond en zeer tierig. Uitgegeven in erf
pacht zijn in deze afdeeling vijf landen, waarvan 
eon in ontginning is voorpadi. Op overeenkomsten 
met de bevolking werken er 3 ondernemingen 
twee voor suiker- en éón voor suikerbibit. Voor 
den houtaankap treft men er 1 onderneming aan. 
Op het eind van 1905 telde de afdeeling ^ 356.000 
zielen, waaronder ^ 140 Europeanen en ruim 
1600 Chincezen, Op uit. 1915 bedroeg het aantal 
Europeanen 350, ten gevolge van de oprichting 
van twee suikerfabrieken en de uitbreiding der 
beide andere.

PËMALANG (PAMALANG). District van de 
contröle-afdeeling, het regentschap en de afdeo- 
ling Pëmalang, residentie Pëkalongan; met eene 
oppervlakte van 253 K.M. Het district telt 3 on- 
derdistricten, 75 desa’s en eene bevolking van 
ruim 130.000 zielen, waaronder 80 Europeanen, 
860 Chineezen en enkele Arabieren. In dit dis
trict werden in 1913 de suikerfabrieken Pataroe- 
kan en Bandjarardjo opgericht.

PËMALANG (PAMALANG). Hoofdplaats van 
afdeeling, regentschap en district van dien 
naam, residentie Pëkalongan, ligt in het Noord
westen der afdeeling en telde op het eind van 
1905 ongeveer 21.000 zielen, waarvan 30 Euro
peanen, 860 Chineezen en enkele Arabieren. Zij 
strekt zich over ruim U/g K.M. uit langs den groo- 
ten postweg. De regentswoning is een fraai ge
bouw, de markt wordt druk bezocht. Het geheel 
vormt een aardig stadje, dat ook een fort je rijk is. 
Er bevindt zich het in hooge eere staande graf 
van den Islamprediker Said! Prakidin. De gren
zen van Pëmalang zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 
1875 no. 65, gewijzigd bij Ind. Stb. 1901 no. 464.

PËMALI, pamali of boejoet, (mal.); angkër 
(jav.); boejoet (soend.) is het Polynesische 
taboe, namelijk de heiligheid en onaantastbaar
heid van aan de hoogere machten gewijde of door 
haar in bezit genomen zaken, personen of plaat
sen. Gevolg daarvan is de onttrekking aan het 
handelsverkeer of zelfs het verbod van gebruik 
der zaken of plaatsen, en onschendbaarheid der 
personen. Overtreding van een en ander brengt 
den schuldige noodwendig onheil aan. Ook han
delingen kunnen op denzelfden grond aan allo 
of aan sommige categorieën van personen verbo
den zijn. De Bataks noemen het begrip këmali, 
de Bocgineezen pëmali of pantong, do Toba’s 
roboe; dc Oio Ngadjoe in Borneo’s Z. O. afdco- 
ling pali, in de Boesang-taal van Centraal-Borneo 
lali, de land-Dajaks van Sërawak porik. Andere 
of eenigszins afwijkende woorden voor hotzclfdo 
begrip zijn bij de ïimoreezen pomali, do hei
denen van Halmahóra boboso, de bewoners van 
Booroe potoe, in de Molukken poso, ook paposo 
en baboso, in de Minahasa posan, poso, fosso, 
in Bolang Mongondou pota en lii; in Poso spreekt 
men van kapali en do Makassaren noemen wat 
pëmali is kasipalli, do bewoners der Zuidwcster- 
eilanden loeli. Het pantang der Atjèhers, wat

waarmede hot okorgcelbruin bij batikwork wordt 
verkregen. Daartoe wordon.ochter nog een groot 
aantal andore kleurstoffon gebruikt. Ook als in- 
landsch geneesmiddol komt Soga-bast in den 
handel, epociaal togen ingewandsziekten.

PËMALANG (PAMALANG). Afdeeling en 
regentschap der residentie Pëkalongan, groot 
1115 K.M*., liggende ten Oosten van dc af
deeling Tëgal. Als afdeeling is Pëmalang ver
deeld in 2 controle-afdcelingen en als regent-' 
schap in 5 districten; deze heeten Pëmalang- 
<lioofdplaats Pëklintingan), omvattend Pëma
lang en Tjomal, en Randoedongkal, omvat
tend Randoedongkal, Banjoemoedal en Watoe- 
koempoel. Slechts de kuststrook dezer afdeeling 
is vlak, voor het overige is zij bergachtig. De be
grenzingen zijn: ten Noorden, de zee; ten Oosten, 
de afdeeling Pëkalongan; ten Zuiden, de residen
tie Banjoemas; ten Westen, de afdeeling Tëgal. 
Met betrekking tot de kust is vermeldenswaard : 
Oostelijk de zeer sterk uitstekende hoek van Pë
malang (Oedjoeng of Tandjoeng Pëmalang), en 
Westelijk, benoorden de hoofdplaats de zeer wei
nig uitstekende Tandjoeng Sari, waarbij een 
goede ankerplaats is, de reede vormend der af- 
deelingshoofdplaats; de hier gevischte oesters, 
die klein van stuk zijn, gaan door voor dc beste 
van Java. De Oostgrens wordt ten deele ge
vormd door de navolgende rivieren: dc beneden
loop der uit de afdeeling Pëkalongan komende 
kali Sragi, welke rivier bij de desa Oeloed jami den 
naam van deze plaats aanneemt en mitsdien als 
k. Oeloed jami in zee vloeit; zij is slechts overeen 
gering gedeelte voor kleine prauwen bevaarbaar; 
de evenzeer uit Pëkalongan komende k. Gèn- 
tèng, in haar benedenloop Lajangan gehectcn, en 
haar bovenzijtak, de Këroeh; en op het deel 
tusschen Lajangan en Sragi: dc leiding Toembal. 
De genoemde k. Lajangan is een zijtak van de k. 
Tjomal, de grootste rivier der geheele residentie 
Pëkalongan, welke ten Zuiden van Banjoemoedal 
op de Noordoostelijke helling van den Slamöt 
ontspringt en, rechts bovendien nog de k. Poelogo 
opnemend, zich Noordoostwaarts langs Banjoe
moedal, Randoedongkal cn Sëmingkir beweegt, 
tot dicht bij Tjomal en zich dan Noordwaarts 
wendt naar Oedjoeng Pëmalang, waar zij met een 
breeden mond in zee valt; zij is tot op 90 K.M. 
landwaarts in voor middelmatige prauwen be
vaarbaar. Op het Noordelijk deel der Westgrens 
vloeit de k. Ramboet of Pëmalang, in haar bene
denloop ook wel k. Palawangan geheeten naar 
een aldaar er aan liggende desa van dien naam; 
haar oorsprong is op de Noordelijke helling van 
den Slamët; Noordwaarts loopend valt zij na een 
loop van 37 K.M. bewesten Pëmalang in zee; bij 
den grooten postweg, dus dicht bij de kust is hare 
breedte ruim 20 M. Op het Zuidelijk deel der 
Oostgrens van deze afdeeling ligt een bergrug; 
een andere ligt op hare Zuidgrens. Dit laatste ge
bergte verbindt den Slamöt, die juist op het grens- 
punt der residentie Banjocmas met de afdeelingon 
Tëgal en Pëmalang ligt, met den verder Oostelijk- 
op gelegen Prahoe en wordt genoemd Cent raai - 
of Pëmbarisan-gebergte. Ter plaatse waar de k, 
Ramboet het tertiair gebergte aan den Noord- 
voet van den Slamët doorbreekt, ligt de Gocnoeng 
Gadjah of Olifantsberg, aldus genoemd naar zijn 
gelijkenis met dit dier, 316 M. hoog, haast geheel 
kaal en met overhangende rotsblokken, die als 
ten val neigen. De hoofdplaats Pëmalang (zie

!
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Literatuur: ^Willeen. Verspreide geschriften, I, 
90, aant. 28, I. 583, II, 148, 395. n.'löa.; J. H. 
Ncumann in Tijdsohr. Bat. Gen. (1906), XL VUL .*

PËMALI-WÉRKEN. Zie BE VLOEIINGEN.
PËMANGKAT (PAMANGKAT). Ondcrafdee- 

ling van de afdecling Singkawang, residentie 
Wcsterafdeeling van Borneo, met gelijknamige 
hoofdplaats. Pcmangkat is in de Indische krijgs
geschiedenis bekend, omdat daar in 1850 het 
eerste treffen plaats had tusschon do Neder- 
landsche troepen onder luit.-kol. Sorg en de ons 
vijandige Chinecsche kongsi’s. Zie ook BORNEO ~ 
Dl. I, blz. 370 en 376. ----- *

PËMATANG PANDJANG. A. Een uitgestrekt, 
laag heuvelland in de residentie Palembang 
tusschen de Lëmatang en de Ogan, twee rechter- 
zijrivieren van de Moesi, gelegen. Het daalt steil 
naar beide rivieren af, en wordt in alle richtingen 
doorsneden van ravijnen, waardoor het terrein 
een zeer grillig karakter verkrijgt. Aanvangende 
bij den Bt. Loemoet gaat het over het Sëmëndo- 
plateau en zet zich in N.O. richting voort. Bij den 
aanleg van den Zuid-Sumatra spoorweg zal 
dit gebied, dat in het midden een hoogte bereikt 
van 37S M., door een grooten boog naar het Oos
ten moeten worden ontgaan.

B. Nederzetting in het gouv. Oostkust van 
Sumatra ten Z. van de Aroe-baai, die van belang 
kan worden als spoorweg-middoïpunt. Plannen
bestaan n.1. om een lijn te maken van Bësitang,_
eindpunt van de 'Atjèhtram naar P. P. en van
daar zoowel naar de haven Tëlok Taboehan als 
naar de haven Pangkalan Brandan.

PËMATANG SIANTAR. Nederzetting aan de 
oevers van de Simbolon, in 1915 tellende + 3700 
inwoners, waaronder 100 Europeanen, 1400 Chi- 
ncezen en 200 andere Vreemde Oosterlingen, 
hoofdplaats der afdeeling Simëloengoen en de 
Karolanden (gouv. Oostkust van Sumatra), stand
plaats van den afdeelingschef (ass. resident) en 
den controleur der onderafd. Simëloengoen. Het 
is gelegen aan den grooten transportweg van 
Tëbing Tingginaarde Tobalanden met geregelden 
particulieren autodionst en 'is sedert 1 April 1916 
door den stoomtramweg naar Tëbing Tinggi aan
gesloten bij het Delispoorwegnet.

De plaats is van beteekenis geworden door de 
economische ontwikkeling van Simëloengoen (zie 
aldaar). Als centrum van. talrijke landbouw
ondernemingen (rubber en thee) en van een zich 
sterk uitbreidenden rijstbouw, heeft het zich tot 
een belangrijke handelsplaats opgewerkt. Deze 
ontwikkeling dagteekent eerst uit de allerlaatste 
jaren. In „1900 was het vriéndelijke stadje van 
thans vrijwel een wildernis. Sedert heeft het zich 
op haast Amerikaansche wijze ontwikkeld, met 
een snelheid zooals nergens in Ncderlandsch-In- 
dië is aan to wijzen. Bij den bouw heeft men de 
fouten kunnen vermijden, die begaan zijn bij den 
aanlog van andere plaatsen, waardoor dit nog 
zoo weinig bekend plaatsje een voorbeeld is ge
worden van modernen stedenaanleg. De effen 
hoofdweg is een breedo winkelstraat; breed zijn 
ook de zijwegen, terwijl de hoeken alle rondge
houden zijn, iets waaraan do meeste Indische 
plaatsen behoefte hebben. Het plaatsje is in ver
schillende wijken verdeeld. Alle wijken munten 
uit door groote zindelijkheid. Reeds in den aan
vang werden alle krotten opgeruimd en vervan
gen door stevige houten of steenen gebouwen. 
Een goed aangelegd gotenstelsel zorgt voor de

door de adat streng verboden is en, naar de al- 
gemcene opinie, heillooze gevolgen zou mede
brengen, is gel ijk waardig aan het pëmali; do 
voorschriften daaromtrent betreffen zoowel 
zokere handelingen als het gebruik van bepaalde 
woorden. Het sabang der Bataks komt met 
pantang overeen en is een van oudsher dag- 
teekenend verbod.

Het roboo der Toba’s is meestal van tijdelij- 
ken aard, maar kan ook permanent zijn. Het is 
de afzondering, waarin een j)ersoon of eene zaak 
wordt gesteld, waarvan de aanraking of gemeen
schap ongeluk zou teweegbrengen: jonggehuw
den, moeder en kind kort na de geboorte, pas ge
bouwde kampoeng, hoofden in oorlogstijd, poesa- 
ka’s. Of het geldt de uitsluiting of afsluiting van 
personen of zaken, die beveiligd moeten worden 
tegen kwade invloeden van buiten, b. v. togen 
epidemieën; ook het gebmik van de podoman 
(nachtverblijf voor ongetrouwde mannen) door 
de volwassen meisjes behoort tot deze rubriek.

In Centraal-Bornco is pëmali zoowel de naam 
voor het tijdperk van onthouding als die voorde 
toestellen, welke de geesten moeten bevredigen of 
hun symbolisch de volkswenschen kenbaar 
maken; van deze toestellen zijn er een aantal, 
onderscheiden door verschillende achtergevoegdo 
woorden. Alëla noemt men daar het zich onthou
den van werken en van verkeer met anderen, 
den toestand van lali (pëmali).

Wanneer plaat sen en zaken ondersteld worden 
door geesten to zijn in bezit genomen of door 
zielen van afgestorvenen te worden bewoond, is 
het pëmali al zulke handelingen te verrichten, 
welke die geesten zouden kunnen hinderen. Bij 
uitbreiding van beteekenis wordt dan de plaats 
zelve of het voorwerp zelf pëmali, in den zin 
van heilig, gewijd: tampat pëmali, batoe pëmali, 
enz. Is het noodzakclijk de plaats te ontwijden, 
clan dient een offer gebracht te worden om de 
geesten te .bevredigen.

Pëmali is het bij bepaalde gelegenheden als 
ongeoorloofd geijkte dingen te doen; de denk
beelden daaromtrent zijn legio en verschillen in 
do onderscheidene dooien dos Archipels. Er zijn 
denkbeelden te dien aanzien, welke men schier 
overal terugvindt, en andere alleen voor bepaalde 
localiteiten geldend. Somtijds is het verbod abso-' 
luut, doch niet zelden is het ook van tijdelijkon 
of voorwaardclijken aard. Hot mag overbodig ge
acht worden deze verschilpunten door voor
beelden toe te lichten.

Dat men ook in liet sproken kan zondigon te
gen do adat van het pëmali bleek uit het boven 
gezegde over do pantang-voorschriften en uit het 
in hot artikel Naamgeving medegedceldo om
trent hot noemen van eigen-namon. Ook hot 
gebruik van de gowonc namen van sommige 
dieren is hier en daar pëmali; men omschrijft 
dan en noemt den olifant een hooggeplaatst 
persoon, den tijger grootvader, enz. Aan deze 
eerbiedsbetuiging is zeker het geloof aan ziels
verhuizing mede niet vreemd. Het niet mogen 
eten van sommige dieren, eveneens locaal zeer 
verschillend, houdt desgelijks somwijlen ver
band mot de zielsverhuizing.

Nabootsingen van hot pëmali zou men kunnen 
noemen de verbodsbepalingen, die tot do opvoe
ding der kinderen behooren en waarbij do voor
spiegeling van schrikbarende gevolgen niets dan 
bangmakerij is.

iSf-
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snelle verwijdering van faccaliön en ander afval, alang-alang en glagali begroeid, behalve ccnig
een waterleiding zorgt voor helder en steriel bosch in de ravijnen. Van werking is niets bc-
drinkwatcr niet alleen voor alle bewoners van 
do plaats, maar tevens voor verscheidene in de 
buurt liggende ondernemingen. Twee centrale 
particuliere hospitalen zijn daar gelegen en ten
slotte zijn er zelfs drie ruime bad plaatsen in gericht, 
die kosteloos voor de bevolking toegankelijk 
zijn. Hoogc bcnzinclampen zorgen voor de ver
lichting van straten en pleinen.

De stad heeft sedert 1914 een post- en tele
graafkantoor, voorts oen Europeesche lagoro 
school, een gouv. inlandschc school en een Holl.- 
Inlandschc school. Op 1 Juli 1917 (Ind. Stb.
290) werd tot de instelling van een gemeenteraad 
besloten.

Het klimaat is gezond, gevolg o. m. van de lig
ging op 393 M. hoogte boven,zeeniveau; Jaarlijk- 
sche regen val + 2900 mM.-'t, f'.
^JÏÈMBOEANG of SËROÈJAN. Rivier aan de 

^£.kust van Borneo. Zie BORNEO, IV D.
PEMPHIS ACIDULA Torst. farn. Lythraceae.

.Mëntigi (mal.), Sëntigi (jav.). Kromme boom 
./■} j"~" of heester tot o M. hoog, langs de kust voor- 

' ' komend, mot zeer zwaar, bruin of zwart-gevlamd
hout, dat zeer moeilijk te bewerken is maar toch 
voor draaiwerk wel gebruikt wordt, o.a. voor 
scheeden en handvatten van krissen, enz.

PEN AG A (mal.). Zie CALOPHYLLUM INO- 
PHYLLUM.

PËNANDJOENGBAAI. 31 K.M. breede, niet 
ver het land indringende baai met matige diepte 
aan de Zuidkust van Java tusschenden Westhoek 
van Nocsa Kambangan en den om don Zuid uit
springenden hoek Mandasari. Het om de Zuid 
uitstekende, heuvelachtige schiereiland Panan- 
djoeng met rotsige kust, dat met een lagen, 
smallcn hals verbonden is aan den wal, deelt de 
baai in tweeën, de Dirk de Vricsbaai daar beW. 
en de Mauritsbaai er beOosten. De eerste heeft 
een lage Noordkust en een naar Tandjocng 
Mandasari oploopende Westkust, de tweede 
heeft in het N.W. een lagen en in het N.O. een 
heuvelachtigen oever; de Westkust van Noesa 
Kambangan is er hoog, steil en dichtbegroeid. In 
den N.O. hoek der Mauritsbaai vindt men den 
toegang tot de onbelangrijke, behoudens enkele 
geulen zeer ondiepe Sëgara Analcan, in welken 
toegang het steile, rotsige Noesa Wërc ligt. Zie 
Zeemansgids deel III.

PËNANGGOENGAN. District van contrólc- 
afdeëïmgj' regentschap en afdeeling Malang, 
residentie Pasoeroean; met drie onderdistrieten 
en 67 desa’s. Einde 1905 had het eene bevolking 
van 58 000 zielen, w. o. 40 Europeanen en 200 
Chineezen. De standplaats van het districthoofd 
is Sisir.

PËNANGGOENGAN. Oude vulkaan op de grens 
van Soera ba ja en Pasoeroean, 1652 M. hoog, uit 
den spoortrein nabij Bangil zichtbaar als een 
voorberg van den Ard j'cëna’éh uit de pasanggra- 
han van Tra was, op de helling van den laatsten 
gelegen, als een lompen sta-in-den-weg, die het 
uitzicht naar de vlakte belemmert. De berg is een 
regelmatige kegel, met kleinen topkrater en zou 
een fraaien vorm hebben, indien hij niet omringd 
werd door een aantal kleinere toppen, secundaire 
eruptiepunten; bijna op elk punt van waarneming 
wordt hij door twee dezer logge bijbulten geflan
keerd. De benedenhellingcn zijn met bosschen en 
tëgalans bedekt, maar het bovendeel is geheel met

kend.
PËNAWAR (KAJOE) (jav.). Zie SOPHORA.
PËNAWAR DJAMBI (mal.). Do haarvormigc,. 

bruinglanzende slrooschubbon aan do basis 
do jonge bladeren van do boomvaron Cibotium 
Barometz on vorwanto boomvarens, o.a. Alsophi- 
la. Ze worden vooral op Sumatra gowonnon on 
zijn een bokond blocdstolpond middel, dat ook 
wel in do Europeesche apotheken als Pili Gibotü 
bekend is.

PËNAWAR PIPIS (ternate). Zie SOULA- 
MEA.

PËNDAJAK. Zie VAARTUIGEN.
PËNDAPA (jav.), aequivalcnt van Mal. balai 

en mandapa. Vierkant of rechthoekig open en 
afzonderlijk staand paviljoen, op vier of meer 
houten zuilen; dan wel vierkante of rechthoekige 
open warande, eveneens op (bijna steeds houton) 
zuilen, aangebouwd tegen het lichaam van een 
deftige inlandsche huizing, en daardoor een open 
voorgalerij, soms ook achtergalerij vormend. 
Steeds ook is daarbij hot dak vierkant- of recht- 
hockig-oploopend, nimmer koepel-vormig (zooaLs 
bij do Byzantijnsch-Turkscho kiosk). Integen
deel sluit do vorm in hot algemeen, en bij do 
rijker-gebouwde voorgalerijen van kraton’s met 
hun trapsgewijs oploopende dakverjonging aan 
den binnenkant in hot bijzondor, nauw aan bij 
den dakvorm van buiten en van binnen der 
Hindoe-Jav. tempels uit vroeger tijd; en daar
door weer bij de steenen mandapa's of „voor
hallen”, „voortcmpels”, van Hïndoe-tempels in 
hot tegenwoordig Britsch-Indic, in de Tamil- 
streken overladcn-zwaar zelfs van bouw. De

van
:

no.

overgangen van de vroeger op Java uit hout op
getrokken pondapa’s (toon algemeen balc gchee- 
ten) tor de tegenwoordige, zijn sprekend waar to 
nemen op de tallooze reliëfs der jongere Hindoe- 
Jav. tempels (Panataran, Tj.-Djago, enz.), maar 
nog niet naar behooren onderzocht. Een begin 
maakte Parmontier in zijne studie „L’arcbitec- 
turo interprótóo dans les bas-reliefs ancions do 
Java”, Bulletin Ec. frani?. d’Extr, Oriënt, VIT, 
1907, p. 36—39, mot Plaat IV.

Modorno vorstelijk© pöndapa’s boeten echter 
op Java bangsal, een k ram il-vorm wel van 
Jav. balc, Mal. balai-, waarvan do Banjsa, 
Kénljana of „Gouden Hallo” een zuivere voor
galerij is gebleven van liet vorstelijk verblijf 
{gè$ong) binnen den kraton; terwijl do Bangsal 
Mangoentoer Tanghil daarentegen do staatsio- 
audiënliezaal buiten de Noordpoort van deu 
kraton is, waarbinnen weer hot nogmaals als 
pendapa opgebouwdo centralo gedeelte, waar 
de Vorst in grootheid troont, Bangsal Wilana 
heet; dc kleine pendapa ter Pagëlaran (zie dit 
woord), waar do Vorst een paar malen ’s weeks 
Rijkszaken behandelde, heet Bangsal Pêngrawit.

Aan de minder coremonieuzo Mal. hoven 
smolt en smelt het begrip „audiëntie-zaal” en 
„voorgalerij” von het paleis (aslana) samen tot 
één pendapa, de gehoorzaal, vóóraan vastge- 
bouwd — oorspronkelijk door een „overloop” 
(roeng) — aan hot lichaam van liet paleis, dat 
hier trouwens steeds op palen staat. Vandaar 
de naam balairoeng, balero(e)nj voor deze Mal. 
gehoorzaal, waartoe men opstijgt langs 
houten trap (meestal) of een schuin-oploopond. 
overdekt plankier (Züid-Celebos, West-Soem

een
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PËNDJALOE (PANDJALOE). Districtbawa). Tot do Jav. pëndapu’s, wier fundamenten 
steen of stoonon neuten zijn, stijgt men ochtor 
op langs een stoop of steenen trap. Toch kan 

bij do Jav. pëndapa’s welke aangebouwd . 
zijn tegen het lichaam van een huizing, dien Ma- 
loischen overloop of tusschonverbinding (roeivj) 
steeds nog waarnomen, zij het rudimentair.

Do houten pilaren van een Jav. pëndapa, do 
sdk&s, vertoonen in hun goijktcn vierkanton en 
middenin 8-hoekigen vorm nog tot heden een 
allerinteressantst lijn-ornament: zoowel bo- - 
nedon als boven bevindt zich een rosp. ópstaand 
en neorgaand spits motief, dat niets anders is 
dan de trens van don Qiwaïtischen lingga, in 
het midden der vier zijden van onder aanwezig, 
on viermaal voor de analogie on harmonie der 
lijnen aan don bovenkant der pilaren herhaald. 
Zeer fraai kan (of kon?) men dit o. a. zien aan 
de pilaren der ouderwetscho kleine pëndapa’s 
op de Noordcr aloen-aloen van de Ka(mi)sëpoc- 
han te Cheribon; zeer duidelijk ook, als men het 
eenmaal weet, aan de saka’s der diverse bangsal’s 
te Solo on Jogja; zeer verloopen, van symbool 
tot onbegrepen ornament geworden, aan bijna 
alle gewone Jav. pënd&pa’s. Zie reeds over dit 
Qiwaïtisch symbool kortelijk liet art. „Kunst” 
in den len druk dezer Encyclopaedie II, 1899, 
p. 332 a. Fraai is dit ornament ook te zien op de 
dcor Fricderich gegeven afbeelding van den hou
ten stijl van Madjapahit, mot jaartal 1487 Qaka 
= 1565 A. D.; zie Tijdschr. Bat. Gen. VI (1857), 
achterp. 510.

Behalve vorm-symboliek bij de pilaren eener 
Jav. pëndapa, is er getal-symboliek bij hun 
aantal. Hottopdak eener staatsie-pëndapa denkt 
de Javaan zich als „olifant” (gadjah), eigenlijk: 
olifantsrug; dit zwaarste middendeel wordt ge
schraagd door 4 hoofdpijlers, do 4 saka goeroe, 
in een vierkant geplaatst; het dak daalt van daar 
naar buiten neer in een minder steil vlak (over
gaand uit een helling van ca. 45° in een van ca. 
30°), aan de uiteinden goichraagd door 8 steun
pijlers, de saka goljo; en ten derden male krijgt 
hier het dak minder helling (ca. 15°), om aan 
de uiteinden (de èmpèr; nu van het totale dak) 
door 12 saka raica te worden gesteund, wel 
aldus genoemd omdat hier hot heraelwator in 
liet „moeras” (rawa) van den „olifant” neer
daalt. Dit drie-deeligo dak van oen staatsio- 
pendapa sluit dus weer aan bij hot uit 3 (in zéér 
enkele govallen: 5) afzonderlijke daken opgo- 
bouwde dak van con mesigit.

Do groolo pëndapa vóór (d. w. z. Oost van) 
do grooto mëdgil’s te Solo, Jogja, en Dëmakheot 
speciaal Soerambi] ook do prioster-rechtbank, dio 
aldaar gehouden wordt; hot is het Mal. sërambi 
(een aoquivalent weer van balai on mandapa), 
dat van het Malayalam srdmbi, eigenlijk „poort
huis”, afkomt (zie Yule-BurnoU’s Hobson-Jobson, 
i. v. „Ceramc”). Dat hot togenwoordig-Jav. pan- 
ddpd, een verloopen taalvorm is van het oorspron
kelijk Skr. manèf'ipa, blijkt uit Oudjav. mancfupa, 
Mal. on Soond. mandapa, en vooral uit hot nog 
vorder verloopen Madoer. dapali. Verg. ook nog 
BALE in dl. I; en Oudjav. bale, in V. d. Tuuk’s 
Kawi-Wdb. IV (1912), p. 974.

van
contrölo-afdceling en regentschap Tjiamis, afdeo- 
ling Tasikmalaj i, residentie Preanger-Regent
schappen; mot cenc opporvlakte van 253 K.M.a 
Hot district telt 32 desa’s mot bijna 58000 in wo- 
nors, w.o. 30 Chineezon. Do hoofdplaats is thans 
Panoombangan, eertijds Pëndjaloo, waar ook een 
controleurstandplaats was. Thans is dezo dosa 
slechts do standplaats van con ondordistricts- 
hoofd. Aan dio desa ligt het meor van Pëndjaloe 
op het verbindingsjuk van den G. Tjëndana (1177 
M.) en den G. Sawal (1761 M.), een zeer schoon 
meer, waarin con eiland ligt, dat do graven bevat 
van do in vroegere eeuwen geregeerd hebbende 
regenten van Pëndjaloo. Ook vindt mon er het 
graf van een assistent-rosident. A t ■

PËNDOPO, zie PËNDAPA. '
PËNËBËL. District van de onderafdeeling 

Tabanan, afdceling Zuid Bali, residentie Balj en_ 
Lombok.

PËNGAJOEHAN. Zie VAARTUIGEN. -J 
PËNGALADEN (n. celeb.). Zie MUIZEN. 
PËNGALÈNGAN_(.hoogdaI van), 1400—1550 

M. hoog gelegen, bezuiden het plateau van Ban- 
doeng, tusschen de vulkanen KÖndang Waringin 
ten Westen, en Wajong-Windoe ten Oosten. Het 
behoort grootendeels tot het stroomgebied dor 
Tji Tarocm, doorde Tji Sanglcooi, in het Z. tot dat 
der Tji Laki, dio in een diep dal langs den Zuid
rand vloeit en naar den oceaan stroomt. Het is

men

het eerst door Junghuhn bezocht en beschreven. 
Toen was de natuur er nog ongerept. Thans is het 
grootendeels een kinaland, maar dat nog ver
maard is om de fraaie uitzichten van den weg, die 
vandaar naar Bandoejxg loopt,, alsook om zijn 
heerlijk koel klimaat.■ƒ* f /■’

PËNGARON. Hoofdplaats van het district 
Riam Kiwa, onderafdeeling. Martapoera, resi
dentie Z.-en O. afd. van Borneo, gelegen aan 
de Riam Kiwa, 50 K.M. stroomopwaarts van 
Martapoera. Do plaats is bekend door de 
vroegere steenkolenmijnen Oranje Nassau, in 
hare nabijheid, gelegen, die echter sedert' zijn 
verlaten;' •'7 .V‘-

PËNGASIH. Regentschap behoorende tot het 
Sultansgebied der residentie Djokjakarta, gele
gen aan den rechtcr(wester)oever van de rivier 
Progo (Praga), deel uitmakende van de afdeeling 
Koelon-Progo; het bestaat uit do districten Pë- 
ngasih, Sëntolo, Nanggoclan on Kalibawang en 
had op het eind van 1905 cene bevolking van 
143.000 zielen, w.o. 10 Europeanen en 30 Chi- 
neezen. Europeeseho ondernemingen van land
bouw zijn er niet. Het regentschap wordt ton W. 
en ten N. begrensd door do residentie Këdoo, ten 
O. door de Praga en ten Z. door het regentschap 
Adikarta; het wordt van West naar Oost door
sneden door den spoorweg van Batavia naar Soc- 
rabaja. Do rivier Galoer loopt in haar bovenloop 
door het regentschap en langs do hoofdplaats 
Pëngasih.

PËNGASIH. District met gelijknamige hoofd
plaats van het tot het Sultansgebied behoorende 
regentschap Pëngasih, residentio Djokjakarta, 
met drie onderdistricten. t.w. Djantoeran, Tjër- 
ma en Kolsap. Op het eind van 1905 had het eono 
bevolking van ruim 47.000 zielen, w. o. onkelo 
Europeanen. Vroeger was het district een regont- 
schap mot 13 dëmangschappen.

PËNGASTOELAN^ District van de afdeoling 
Boelèlèng, resicïentü~Bali on Lombok.

is

G. P. R
PËNDÉWAKAN. Zie VAARTUIGEN. 
PËNDJADJAB. Zie VAARTUIGEN. 
PËNDJALIN (jav., balin., palemb.). Algomoo- 

no naam voor Rotan. Zie bij ROTAN en bij CA- 
LAMUS. . ƒ •,
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! op Timor en P*oti keah en door de Papoea’s 
het district Lobo ter Westkust van N.- 

Guinea sarab genoemd wordt. Voor do leder- 
schildpad zijn de namen katoeng (mal.) en ratoo 
(boeg.) gebruikelijk. (Vergelijk hiervoor: S. 
Müllcr & H. Schlcgel. Schildpadden Ind. Arch. 
p. 33, noot en Schetsen Oost. streken Ind. Arch. 
p. 126 noot, uit C. J. Temminck. Vcrh. Nat. 
Gescli. Nederl. overz. Bezitt. Zoologie,
Land & Volkenk. Leiden, 1839—44.)

PËNOEBA. Standplaats van den Controleur • 
der afdeeling Lingga, residentie Riouw en Ond., 
gelegen op het eiland Sëlajar tusschen Lingga en 
Singkèp. Zie LINGGA/6C-u. <t. £, f ,, >. .

PENTASPADON MOTLEYI Hook,f. fam. Ana- 
cardiaceae. Pëladjau (mal.). Boom van Bomco, 
uit welks stam bij aansnijding een bijtend vocht 
vlooit, dat een hevige ontsteking op do huid ver
oorzaakt, en dat ook wel als geneesmiddel ge
bruikt wordt, o.a. tegen loesoeng.

PËNTJAHAR (jAV.).Zio CROTON TIGLIUM.
PËNTJALANG. Zie VAARTUIGEN.
PËPADON-WEZEN. Zie LAMPONGSCHE 

DISTRICTEN. Bevolking.
PËPARÉ (batav. mal.). Zie MOMORDICA.
PËPATIH. Zie PATIK.
PÉPÉKO. (soend.). Zie KWARTEL.
PEPER. Lada itam en Lada poetih (mal.); 

maritja (laag-jav.); znarios (hoog-jav.), pëdës 
(soend.).

Botanische beschrijving. De pe
per, zoowel de witte als de zwarte, is do vrucht 
van Piper nigrum L, een klimplant uit de familio 
der Piperaceae.

De peperplant is een meerjarige, klimmende 
heester; de stengel is knobbelig, op do lcnoopen 
opgezwollen ,heeft een donkere kleur en wordt 
spoedig houtig. De bladeren staan afwisselend 
en zijn leerachtig; de bovenkant is glanzend 
donkergroen, do onderkant dof bleekgroen; 
beneden aan de plant zijn zij flauw hartvormig 
en eindigen in een punt, terwijl de boven aan de 
ranken voorkomende meer breed eirond zijn. 
De meestal tweeslachtige bloemen zijn klein en 
bijna wit, zij zijn in gestoelde hangende katje» 
vereenigd, die aan de takken tegenover do bla
deren staan. Ka den bloei ontwikkelen zich do 
bolronde, eenzadigo bessen, die eerst groen, 
daarna rood en eindelijk zwart gekleurd zijn. 
Zij rijpen achtereenvolgens, zoodat men dikwerf 
aan een katje do vruchten in alle tijdperken van 
rijpheid aantreft.

Aanplant. De peper is een tropische plant 
en groeit uitsluitend tusschen 20° N.B. on 20Q 
Z.B. Zij eischt een regenrijk klimaat met hoogo 
temperatuur on groeit het best onder lichte 
schaduw. Men vindt de pepcrcultuur over geheel 
Zuid-Oost Azië en in den Oost-Indischen Archi
pel, voornamelijk op Sumatra, in Noord-cn 
Zuid-Oost Bornco, in Siam, in het Malabarscho 
gebied en eenige andere streken van Voor-Indic, 
verder minder algemeen in Cochin China, in 
sommige doelen van Malaka, op sommige der 
Philippijnsche eilanden en op Ceylon. Ook is do 
peperplant overgebracht naar eenige West-Indi- 
sche eilanden on naar sommige plaatsen van 
tropisch Afrika.

Bij de oorspronkelijke boschculfcuur in het 
vaderland van de peperplant, waar reeds in het 
wild groeiende exemplaren werden aangetroffen, 
wordt het bosch van kreupelhout gezuiverd, ter-

PËNGGAGA (mal.). Zie HYDROCOTYLE 
ASIATICA.

PËNGGAIL. Zio VAARTUIGEN.
PËNGHOELOE (mal.). Zie PANGHOELOE.
PËNGRAWIT (BANGSAL). Zio bij PAGËLA- 

RAN en bij PËNDAPA.
PËNIDË (NOESA). Ook Noesa Pandita go- 

naarnd, waarvan do zeevarenden Bandieten
eiland gemaakt hebben; eiland gelegen aan den 
Z. ingang van Straat Lombok, en belioorende tot 
Kloengkoeng op Bali. Het bezit een kalkbodem, 
met weinig teelaarde en is daardoor niet zeer

12000 zielen

van

resp.

vruchtbaar. De bevolking, ongeveer 
.. __ „o sterk, verbouwt er veel djagoengen is in bet bezit 

.£V-•*van een betrekkelijk grooten veestapel. Van de 
& £.-■ verscheidene kleine nederzettingen zijn slechts

J. «*+*.?*o ja -Pakëh en Batoe Moenggal noemenswaar- 
' ' V/ dig. .Door het voormalige vorsten bestuur van

i/i,_ Kloengkoeng werd het eiland als ballingsoord 
* gebezigd, ij / ^ r t:--

. PËNING (RAWA).--Dö vlakte van Ambarawa 
(-}- 475 M. boven zee) is een der oude meerbed- 
dingen van Java. Zij wordt ten W. begrensd door 
het Djamboe-gebergte, ten O. door de mergel- 
heuvels van Zuid-Semarang, en werd een meer, 
toen de vulkanen Mërbaböe en Tëlamaja ten Z. 
en Ambarawa ten N. hunne producten tegen de 
oudere bergen aanlegden. Het meer verkreeg eene 
afvloeiing naar het Westen en na verloop van 
eeuwen is deze, do K. Toentang, er in geslaagd de 
vlakte grootendeels droogteleggen. Het deel, dat 
nog steeds onder water staat, is de Rawa Pening, 
een ovaal moeras, 4 K.M. lang en 2,5 breed, waar
in een aantal riviertjes hun slib aanbrengen, maar 
dat grootendeels een slappen veen bodem heeft. 
Dat het moeras vroeger grooter was, bewijzen de 
vele met rawa samengestelde dorpsnamen in 
den omtrek. In 1838, 1845, 1865, 1868 en 1885 
hebben zich tengevolge van de ontwikkeling van 
gassen heuveltjes van enkele meters hoogte in het 
meer gevormd, de meeste aan de Westzijde. Half 
vergane boomstammen werden daarbij zichtbaar. 

PÉNIS. Zie VAARTUIGEN.
PËNIWÈN. Bekende Christengemeente, gele

gen in Malang, residentie Pasoeroean. Zie Eigen 
Haard, 1892, bl. 87. J

PËNJIMBANG. Zie LAMPONGSCHE DIS
TRICTEN, Bevolking, Deel II, biz. 514.

PËNJINGAT of POELOE MARS. Zie TAN- 
DJOENG-PINANG.

PËNJOE. Jav. en Soend. naarn voor zee-

4 --J. O

\

schilpadden, op Bali in het bijzonder voor 
de groote, groene zeeschildpad Chelonia mydas 
L. gebruikelijk. Met dezen naam hangen 
samen de woorden: fenoe, in het landschap 
Woni ter Westkust van N.-Guinea en aan de 
kust van Ceram gebruikt voor zeeschildpadden, 
in het bijzonder voor den echten karetschildpad, 
(Chelonia imbricata L.), fanoe op Madagascar, 
fonoe op Tonga, en lionoe op Tahiti en do 
Markiezen-eilanden voor hetzelfde begrip ge
bruikelijk. Overal waar zich het Maleisch- 
Polynesisehe ras verbreid heeft, schijnt dus het
zelfde stamwoord voor het begrip: zeeschildpad, 
te bestaan. Daarnaast komen echter nog tal 
van uitdrukkingen voor, welke een der zee
schildpaddensoorten of de geheele groep 
aanduiden. Zoo noemen de Boegineesche tri- 
pangvissehers (orang bad jo) Chelonia mydas L.: 
boko, Chelonia imbricata L: koelit-an, en Caretta 
caretta L; akoeng, terwijl de echte karètscliildpad
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voldoond aantal boomcn blijvon staan Do plant ontwikkelt zich snol; in goeden 
grond groeit zij in het eerste jaar 2 of 3 voet, in 
hot tweede nog 4 of 6 voet. In het begin veroischt 
zij veel zorg aan snoeien en'het uitbreken van 
allo ovortolligo waterloten, en moeten de govallcn 
ranken zorgvuldig woer opgebonden worden. 
Voor het opbinden wordt do binnenste bast 
van verschillendo planten gebruikt. In den 
Riouw-Lingga-archipel geschiedt dit met koelib 
tëpis (mal.). De dikke stengels worden met 
tali idjoek
Bij uitersten van droogte of vochtigheid ster
ven de stekken licht af. Om de plant in kor
ten tijd sterk te ontwikkelen, heeft men de 
gewoonte ze na een jaar van haar steunsel los te 
maken, neer te leggen en in den grond te begra
ven; uit do knoopen ontspruiten dan talrijke 
loten, die, opnieuw zich ontwikkelende on vast
hechtende, binnen weinige jaren een dicht, breed, 
en krachtig omkleedsel vormen aan boom of 
staak. Behalvo in Britsch-Indië, schijnt deze 
gewoonte overal te heerschen. Daar wordt het 
terrein tweemaal ’s jaars bemest, terwijl op 
Sumatra, uitgezonderd hier en daar eene groene 
bemesting met onkruid en afgewaaide boomtak
ken, geen bemesting plaats heeft. Daarentegen 
is overal waar do peperoultuur samengaat met 
die van gambir, gewoonte de afgekookte gam- 
bir-bladeren als mest te gebruiken.

Een mede door de Chineezen veelvuldig ge
bruikte meststof is gebrande aarde, tanahbakar; 
op sommige plaatsen wordt met vischafval en 
met bedorven visch bemest.

Heeft de plant eenmaal eenige hoogto bereikt, 
dan vereischt zij niet veel zorg meer en bestaat 
deze alleen in het doen afsnoeien en op bepaalde 
hoogto houden der plant. Volgens sommigen 
kunnen do ranken tot eene hoogto van 15 M. op
groeien, maar men houdt ze, om de bessen ge
makkelijker te kunnen oogsten en eene over
matige belasting der steunsels te voorkomen, 
veel korter. Grooto vochtigheid zal alleen dan 
schaden, indien niet het terrein door aard en 
ligging het water spoedig gelegenheid geeft tob 
afvloeien. Plotseling invallende regens kunnen 
de bloesems wol oens bonadeelen; langdurige 
droogte doet do planten geen goed, daar zij den 
voortgang van don groei belemmeren. Ten be
wijze van do taaiheid der plant mag nog worden 
aangevoerd dat do aschregen, welke de grooto 
Krakatau-uitbarsting in 1883 vergezelde en voor 
do pepertuinen der Lampongs het ergste deed 
vreezon, integendeel oorzaak schijnt geweest to 
zijn van een tijdperk van ongewone ontwikke
ling en vruchtbaarheid.

Do popcrplant heeft-, als ieder cultuurgcwas, 
van ziekten en plagen te lijden. Zimmermann 
constateerde in het jaar 1890 een wortelziekte 
in do popor in do Lampongs, die veel rankon deed 
afstervon, torwyl Van Breda do Haan in 1909 
een boordor aantasting bestudeerde.

Omtrent do vruchtbaarheid van do peper- 
struik kan, op grond van eono vergelijking van 
do productio in verschillende landon, worden 
aangenomen, dat do peperplant, bij tegenwoor
dig meest zorgvuldige kweekwijze, van haar 
derdo tot haar twintigste, wellicht vijfentwin
tigste jaar vruchten kan dragen en in haro jaren 
van vollo vruchtbaarheid, zegge van ongoveer 
het zesdo tot zestiende jaar en naar gelang van 
ligging on vruchtbaarheid des bodems aard

wijl er een
do schaduw to goven. In andcro landen, waar 

do cultuur invoert, zal hot voldocndo zijn
om
men
den grond van onkruid en boomwortels to zui- 

en plantkuilcn to graven, om daarin do 
peper uit te planten. De peper kan zoowel door 
zaad als door stekken worden voortgcplant-, 
doch om verschillende redenen wordt in de prak
tijk alleen van laatstgenoemde voortplantings- 
wijze gebruik gemaakt. Do eenige uitzondering 

, op dezen regel maakt Siam, waar men peper
korrels zaait, ter plaatse, waar do peperranlc 
moet komen to staan. Gewoonlijk echter plant 
men met stekken, waarvoor men krachtiggroeien- 
do toppen neemt, dio bij het snoeien worden 
verkregen en die op een lengte van 80 c. M. 
worden afgesnedon. Het bovenste, nog geheel 
kruidachtige deel, neemt men vlak boven een 
een blad weg en do stok snijdt men dicht onder 
een knop af. Het stekken geschiedt in den regen
tijd, liefst bij bewolkte lucht; valt hot weder 
tegen en heeft men na het stekken veel zonne
schijn en wind, dan moeten de stekken een 
paar maal daags begoten en door middel van 
palmbladeron beschaduwd worden, maar als 
hot weder regonachtig blijft, zijn deze voorzorgs
maatregelen onnoodig. In gronden, die voor do 
pepercultuur geschikt zijn, is het stekken daar 
ter plaatse de beste werkwijze; kan echter aan dio 
voorwaardo niet worden voldaan, dan is men wel 
genoodzaakt de stekken eerst op kweekbeddin- 
gen te laten uitgroeien om daarna de jonge 
planten op de plaats te brengen, waar men ze 
hebben wil. Daar de peper een klimplant is, 
behoeft zij cenigen steun om te voorkomen, dat 
zij langs den grond kruipt en weinig vruchten 
kan dragen, die dan nog gevaar loopen door 
regen te bederven. Voor steun worden levende 
boomen of — nog beter — latten gebruikt. 
Schaduw heeft do peper, nadat zij eenige ont
wikkeling heeft verkregen, eigenlijk niet noodig; 
wel groeit zij in de schaduw krachtiger, maar 
meer product-, waarop het toch aankomt, geeft 
zij niet. Hot belangrijkste bezwaar, dat tegen 
het gebruik van doode staken is aangevoerd, 
is hun weinige duurzaamheid. In stroken, waar 
tegen lagen prijs geen houtsoorten to krijgen 
zijn, die het langer dan 20 jaren togen do invloe
den van klimaat en tegen de witte mieren uit
houden, is dit inderdaad een bezwaar. Staken van 
het Borneoscho ijzerhout, Eusideroxylon Ztvageri 
zijn zeer langen tijd te gebruiken, maar het zal 
op verschillende plaatsen zeer moeilijk zijn ge
noeg van dat duurzame hout te verkrijgen en 
dientengevolge zal men door den nood gedron
gen wel genoodzaakt zijn levende slamboomen 
to gebruiken. Daarvoor komen in aanmerking 
de dadapboom, Erythrina litho sperma (zio Deel
I, blz. (585), kapok, Eriodendron anjractuosum 
(zie Deel II, blz. 270), kólor, Moringa pterygos- 
perrna, méngkoedoo, Morinda citrijolia (zio Deel
II, blz. 780), nangka, Arlocarpus integrijolia 
(zio Deel I, blz. 405), mangga, Mangij era tndica 
(zie Deel II, blz. 008) enz.

Tor beschutting of beschaduwing van de jonge 
peporplantjes hoeft men wel do gewoonte den po- 
pertuin eerst met een ander gewas te boplanten, 
vooral mot rijst ;in do Lampongs plant men voorde 
peper, ton einde den grond geschikter to maken, 
tweo gewassen, eerst maïs on daarna, togolijk 
met het uitzetten dor schaduwboomon, rijst.

veren

do aren vezel, opgebonden.van

'ir
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Sommigen spreken dit tegen, op grond van liet 
feit, dat het aroma van het vruchtvlecsch ligt in 

vluchtige olie, die bij het drogen nagenoeg 
geheel verdwijnt. Hoewel in prijs bijna het dub
bele, wordt zij veel minder aangevoerd dan de 
zwarte peper; het schijnt, dat de planters in den 
Archipel op hare voortbrenging zich niet toeleg
gen, wijl de zwarte, een grooter gewicht gevende, 
minder werk vereischt, spoediger is af te leveren 
en naar verhouding dus ook snelleren omzet 
verzekert. Daartegenover staat dat voor witte 
peper vracht en verpakking goedkooper zijn.

Al zijn de zwarte en witte peper van dezelfde 
plant afkomstig, toch onderscheidt men in 
mige landen van 
lcnde„rasson” of verscheidenheden van do ge
kweekte plant. Die onderscheiding is gegrond op 
verschil van ontwikkeling, opbrengst en levens
duur der plant en de geaardheid der vrucht. Het 
verschil in voorkomen en hoedanigheid of prikke
lend vermogen der vruchtjes, waarnaar do han
del zijne prijzen stelt, mag niet geheel als het 
gevolg van min of meer zorgvuldige teeltwijze 
beschouwd worden, maar wijst zeker op dieper 
liggende invloeden, zooals die van verschil in 
bodem en klimaat. De van Singapore uitgevoerde 
schijnt het meest gewaardeerd, daarop volgt die 
van Penang, terwijl do Bataviasche, mecrendeels 
afkomstig uit de Zuidelijke gewesten van Suma- 
tra, het minst gezocht is. De wereldhandel onder
scheidt de peper ook nog wel als E n g c 1 s c h 
(van Malabar — Tellichery, enz. de allerbeste 
waar — en Malaka), Portugecsch (uit 
Voor-Indië, zg. Goapeper) en Hollandse h.

In de Vereenigde Staten wordt uit de gewone 
zwarte peper witte bereid, maar de grootste 
hoeveelheid van dat artikel wordt echter direct

en hooveelheid van bemesting, enz. eeno gemid
delde jaarlijkscho opbrengst geven van 15, soms 
wellicht tot 30 of 35 pikoels droog product per 
bouw.

Oogst en bereiding. In den O.-I. 
archipel heeft men gewoonlijk twee oogsten per 
jaar, één tusschen Octobcr en Maart en één tus- 
schen April en September. In dichter bij den 
evenaar gelegen streken heeft men onregelmati
ger oogsttijden, terwijl in sommige landen de 
oogsttijd geheel afhangt van do wisseling der 
aargetijden. Het oogsten geschiedt op tweeërlei 

manier, naar gelang zwarte of witte peper zal 
worden bereid. Voor zwarte peper plukt men do 
tros zoodra eeuigc der bessen rood worden; men 
wacht niet tot allo bessen rood zijn, daar de eerst 
rijpende dan zouden afvallen; — in Natal wacht 
men tot er 10 of 12 bessen per tros rood zijn 
geworden; — de trossen worden op matjes in de 
open lucht, blootgesteld aan weer en wind, uit
gespreid om in de zon te drogen. Na eenige dagen 
worden de bessen zwart en netvormig gerimpeld; 
als de tros genoeg gedroogd is, wordt deze tus
schen de handen gewreven ofv met de voeten 
getreden om de bessen, de peperkorrels of peper- 
„bollon”. van den stengel los te maken; zij zijn 
bijna kogelrond, 3x/2—4x/2 m.M. in doorsnede, 
met nauwelijks zichtbare sporen van de 3 of 4 
stempels en met 1 zaadkorrel. Bij warm weder 
zijn de bessen binnen 3 of 4 dagen, en bij koel 
weder of regen binnen 8 of 10 dagen droog; 
vervolgens worden zij door wannen van alle on
reinheden en de lichtere, nog onrijpe bessen ge
zuiverd en in manden of zakken bewaard tot 
later vervoer. Bij sterke hitte buiten gedroogd, 
wordt de peper zwart en bij lagere temperatuur 
binnenshuis of in loodsen lichtbruin; gewoon
lijk, bij eenige vraag, maakt laatstgenoemde 
hooger prijs. Om het schimmelen tegen te gaan, 
waartoe de zwarte peper bij vochtig weder nei
ging vertoont, en tevens het drogen te bespoedi
gen, wordt de peper gerookt, op eene inrichting 
die met een eest overeenkomt, in den rook van 
groen hout.

Wordt voor de zwarte peper rijp en groen 
door elkander geplukt, voor de witte peper (de 
grauwwitte doffe, gladde korrel), welke vooral 
bereid wordt in Malabar, in den Riouw-Lingga- 
archipel en in geringere hoeveelheid in Atjèh en 
op Malaka, worden de rijpste roode bessen ge
kozen. Deze worden uitgezocht cix in mandjes in 
stroomend of in stilstaand water aan een fer- 
montatie-proces onderworpen; na 8 of 10 dagen 
barst de huid, waarvan do korrel vervolgens 
gescheiden wordt door trappen en wasschen; 
daarop volgt het drogen in de zon, het wrijven 
tusschen de handen en het ziften. Volgens 
Hunter is de gewichtsverhouding tusschen do 
versch geplukte vruchttrossen en het daarop 
bereide droge product als 100 tot 35 voor zwarte 
en als 100 tot 24 voor witte peper

Welke soort de betere is, de zwarte of de witte, 
mag eene quaestio van smaak heeten; de witte 
peper heeft dit voor, dat zij alleen van de beste 
en rijpste vruchten verkregen wordt; maar daar 
tegenover staat, dat door het wecken de kracht 
van do peper, naar men beweert, aanmerkelijk 
vermindert, omdat de buitenschil, hot parenchy- 
mateuse weefsel, dat bij do bereiding verloren 
gaat, een bijzonderen smaak en geur heeft door 
zijn rijkdom aan olie- en harshoudendo cellen.

eene

som-
voortbrenging nog verschil-

i

als zoodanig uit Indië aangevoerd. In Penang 
bereidt men witte peper uit het gedroogde Su- 
matra product. Men legt de droge peperkorrels 
gedurende eenige weken in kalkwater, totdat de 
schil zacht is geworden on door wrijven loslaat. 
Van versch gedroogde peper kan wel witto 
bereid worden, maar als zij reeds cenigen tijd 
bewaard was geworden, dan behoudt zij na do 
bewerking nog een grijze kleur. Do op deze 
wijze verkregen witte peper bevat gewoon lijk 
eenige kalk buiten op do korrels.

Bestanddeelen. De bestanddcolen, 
waaraan do peper hare waarde als spocerij ont
leent, zijn pipcrino (tot 9 %), actherischo olie 
(1,6—2,2 %), en een zachte hars met branden
den smaak. Verder bevat zwarte peper naast 
een vochtgehalte van uiteenloopcndo hoeveel
heid, ongeveer 30 % zetmeel, 8 % vet, 12, 5 % 
stikslofhoudende bestanddeelen en 4 % ascli. 
De witte peper, die de aschrijke en zctmeelarme 
schil mist, bevat daarom racer zetmeel (56 %) en 
minder asch (2 %). In de ascli van peper vindt 
men steeds mangaan on ijzer. De in do peper 
voorkomende aromatische stoffen komen ook 
voor in sommige dcelen van nauw met peper 
verwante gewassen, de staartpeper (zie KË-
MOEKOES),
sirih daoen en sirih boeah (zie SIRIH) cn de 
lange peper (lada pand jan gf tjabó djawa of 
tj. soela, zie aldaar). Do zoogenaamdo „Spaan- 
schc” peiler of Cayennepeper, (zie onder CAP- 
SICUM) in smaak eenigszins overeenkomende 
met peper, is een geheel ander product.

Vervalsching. De verwerking

bekend geneesmiddel, deeen

van
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pronkelijk zwarto peper tot witte, zooals wij 
1 vermeldden, kan eigenlijk geen

matig; in het jaar 1723 was de opbrengst 13.000 
bahars, in 1724 19,000 bahars en in 1725 11,000. 
Maar na 1775 bleef de daling aanhouden, nog 
slechts eenmaal, namelijk in 1781, werd er 11000 
bahars verkregen, het volgende jaar bedroeg 
de oogst slechts 4500 bahars, waarna de daarop 
volgendo jaren gemiddeld niet meer dan 5500 
bahars gaven. In het jaar 1790 was deze belang
rijke cultuur op Java nagenoeg geheel to niet 
gegaan. Aan den overwal op Sumatra 
echter do cultuur uitgebreid of eigenlijk kwam 
do uitvoer uit dio streken nu eerst onder den 
waren naam te voorschijn, omdat ongeveer do 
helft van de leveringen van den sultan van Ban
tam steeds uit peper, afkomstig uit de Lampongs 
had bestaan, die aan dien sultan als leenheer 
was opgebracht.

In het jaar 1801 geeft Van Hogendorp als 
productiecijfers op: Benkoelen 1.200 ton, Atjch 
2000 ton, Palembang 700, Lampongs 500, 
Straits^ 100, Tringano en Kelantcn 2000, Ban- 
djarmassin 1200 tot 1500, Bantam en Siam 1000 
ton.

oors
reeds hiervoor 
vervalsching genoemd worden, hoewel do op 
den gewonen weg bereido witto peper uit do 
beste en rijpsto vruchten afkomstig is en daar
door beter is dan do zwarto peper en do daaruit 
bereide witto korrels. Eono waro vervalsching 

het on gemalen product is de vermengingvan
met de zwarte bessen van. Embelia Ribes, dio een 
eenigszins kruid igen smaak bezitten en in uiter
lijk voorkomen zooveel op peper gelijken, 
dat men hen er op het oog moeilijk van 
onderscheiden kan. Do meeste vervalschingen 
geschieden evenwel bij de gemalen peper en 
inderdaad is het aantol stoffen, die in den loop 
der tijden als vervalschingsmiddelen voor peper 
hebben gediend en nog dienen, buitengewoon 
groot. De aanwezigheid van stoffen uit het 
plantenrijk wordt ontdekt bij het mikrosko- 
pische onderzoek, terwijl de aanwezigheid van 
minerale stoffen aangetoond en in hoeveelheid 
bepaald kan worden door de bepaling en het 
onderzoek der asch, welke na verbranding van 
peper overblijft. Zwarto peper met meer dan 
7 % asch en witte peper met meer dan 4 % 
van dat bestanddeel moeten geacht worden met 
minerale stoffen vervalscht te zijn, doch een 
ware vervalsching loopt gewoonlijk over veel 
lioogero percentages, zoodat grensgevallen wol 
niet veelvuldig zullen voorkomen.

Geschiedenis. Do peper, oudtijds in 
kleine hoeveelheden naar Europa gebracht, 
waardoor het een zeer kostbaar artikel uit maakte, 
dat nog zijne uitdrukking vindt in het woord 
„peperduur”, was ten tijde van Plinius in Rome 
een gezochte specerij en werd dat in de middel
eeuwen in toenenv nde mate. De bloei van Venetië

was

Voor 1829 komen in Watt’s Dictionary deze 
cijfers voor: Sumatra 16.800 pikoel, Bintang- 
Lingga en omliggende eilanden 12,200 pikoel, 
Straits 28.000 pikoel, Siam 10,000 pikoel, Borneo 
20, 000 pikoel en Britsch Indië 30.000 pikoel.

Op Java deed de Gouvcrneur-Generaal Du 
Bus veel moeite de pepcrcultuur te bevorderen 
en liet o. a. eene handleiding voor clie cultuur 
uitgeven (Ind. Stb. 1S29 no. 56). Van den Bosch 
nam de pepcrcultuur in zijn cultuurstelsel op 
(zie aldaar), maar de resultaten waren niet bevre
digend en in 1862 werd deze gedwongen 
cultuur op Java afgeschaft, nadat zij reeds jaren 
tevoren hoogst onbeduidend was geweest. In 
het jaar 1872 hief men ook de gedwongen cultuur 
in Benkoelen op, zoedat na dien tijd de peper- 
cultuur in geheel Nedorlandsch Indië vrij is 
gebleven.

Het voornaamste peper-produeeerende eiland 
is thans Sumatia en daarvan vooral Atjèh en 
de , Lampongsche districten, terwijl Sumatra’s 
Oostkust, Benkoelen en Palembang eene onder
geschikte plaats innemen. Do tweede groote 
peperstreek is de Riouw-Lingga-archipel. Verder 
komt er nog cenige peper van Banka, terwijl 
op Java op verschillende koffielanden peper als 
bijeultuur wordt geplant.

De peper van Riouw en Lingga gaat voor
namelijk naar Singapore, die van Atjèh naar 
Pcnaug on Nederland en dio van de Lampongs 
naar Batavia ter distributie.

De pepcr-productio van den Nederlandsch- 
Indisclien Archipel maakt ongeveer drie vierden 
van dc geheelo wereldproductie uit; de overige 
voorname landen van oorsprong zijn de Straits 
cn Britsch-ïndië.

De uitvoeren van Java en van de Buiten
bezittingen waren in de laatste 10 jaren (zie 
do tabollon op de volgendo pagina) de volgendo, 
waarbij men in het oog moet houden, dat voel 
van de uit Java uit ge voerde peper product uit 
Sumatra is, dat over Batavia wordt gedistri
bueerd.

Dc loop der prijzen en de beteokenis van den 
handel van Nederland en de uitvoeven uit Neder- 
landsch Indië voor den wereldhandel in poper 
kan men uit het op de volgonde pagina voorkomen
de staatje afloiden, waarin vermeld wordt onder:

hing in hoose mate samen met den peperhandel, 
totdat na 149S het dirocto verkeer met Indic 
dien handel naar Portugal verplaatste en door 
de ruimere aan voeren het belang van het artikel 
vergrootte. Nederland, dat ook zijne peper en 
andere specerijen uit de Portugcesoho havens 
betrok; besloot, toen deze op het einde der 
16 de eeuw door de Spanjaarden gesloten werden, 
zelf du Indische waren tc gaan halen. In de eerste 
jaren was peper het voornaamste ruilartikel, 
want, ofschoon het in waarde zeer achter stond 
bij de kaneel, dc kruidnagelen, do muskaatnoten 
en do foelie, was het door zijn veel ruimer ge
bruik van veel meer belang dan de genoemde 
specerijen. Nog in het jaar 1720 bedroeg do 
opbrengst van peper omstreeks één derde van do 
geheelo waarde der door de O. I. Compagnio 
gerealiseerde koloniale producten. Op Java 
bloeide de pepcrcultuur in Bantam. Omstreeks 
dien tijd moest ieder mannelijke inwoner boven 
de 16 jaren 500 pcpcrplanten onderhouden. 
Voor iedere bahar peper (ongeveer 3 . pikoel) 
ontvingen do mandoers, die het toezicht hadden, 
een hal ven Spaanschcn mat; terwijl het plant
loon, dat de bevolking ontving, gelijkstond aan 
4 Spaan.sche matten per bahar. De handel in 
peper was ten strengste verboden en het geheelo 
product moest aan den Sultan afgeleverd worden, 
dio voor do bahar 7 tot 8 Spaansche matton bo- 
taaldo. Hij verkocht de peper aan de Compagnio 
tot den prijs van 15 Spaansche matten per bahar. 
In do jaren tusschon 1687 en 1787 werd on er 
gemiddeld per jaar 9000 bahars aan dc Compag
nie geleverd. De productie was lang niet gel ij k-

25ir
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bl. 201, 351, 410, 4S0; T. B. B. VI, 85; J. 
Bosscha, De intensieve pepercult uur; Teys- 
mannia XI (1900), bl. 65. De peper in de Bui
tenbezittingen, samengesteld’door het Enoyclo- 
paedisch Bureau (1914).

Do oude geschiedenis van peper en peperhan
del vindt men in de werken van E. A. Flückigor 
alsmcdo in een opstel van C. Hartwich, Aus der 
Gcscli. der Gewürze, 1894. Eono uitvoerige be
schrijving van den mikroskopischen bouw van 
de peperkorrel, met afb. gaf Dr. W. Busso in 
Arbeiton a. d. Kais. Gestmdh. ambt zu Bcrlin, 
Bd. IX (1895). In dit opstel is vermeld de volle
dige literatuur, tot 1895, over het chemisch en 
mikroskopisch onderzoek van peper en do ver- 
valschingcn. Bijzonderheden over de pcporcul- 
tuur in Britscli-Indië vindt men in Watt’s 
Diclionary VI, 1, bl. 811, aangevuld door de 
„Agricultural Ledger” (Calcutta) van 189S no. 7 
en 1900 no. 3.

o) do stand van den prijs op ulto Deo. van 
Lampong peper in centen per 1/% K. G.

b) do invoer van peper in Nederland
c) do voorraad aldaar op 31 December 

op do 7 hoofdmarkten 
van Europa; te weten; 
Nedeilandschc havens,

Londen,Hamburg. Ravro 
Bordeaux Marseille, 
Triest.

g) de uitvoer uit Ned-Indië
Literatuur: Beschrijv. Catalogus Kol. Mus. 

Haailcm, I, 1SS4, Co stuk, bl. 347; P. J. van 
Houten, Handleiding voor de pepercultuur 
Amst. 1S9Ü en do zeer uitvoerige literatuur
opgaaf daarin, waaraan nog is toe te voegen: 
Ecön. 1872, II, bl. 1057; T. N. L. N.-I. XXXVI, 
bl. 419, XXXVIII, bl. 461; ïnd. Gids 1887, I, 
bl. 835; Teysmannia I (1S90), bl. 95, II (1891),

.'

d) do invoer
e) de afleveringen 
ƒ) de voorraad op

31 Dec.

i

Zwarte Peper.Witte Pepe r.

Uit Java en 
Madoera. 

K.G.

Uit Buiten
bezittingen. 

K.G.

Uit Buiten
bezittingen 

K.G.

Uit Java en 
Madoera 

K.G.
Totaal
K.G.

Totaal.
K.G.

2.061.075
1.279.932

809.327
1.913.202
2.243.527
2.290.530
1.434.819
1.763.299
2.325.000
3.202.072
4.097.253
5.242.005

2.683.897 
2.900.364 
2.493.252 
4.432.236 
4.575.071 
4.693.125 
4.189.443 
4.829.299 
4.383.185 
5.208.905 
4.880.198 
6.641.005 

(alles in tons van 1000 K.G.)

4.530.135 
6.792.664 
3.970.391 

10.534.039 
4.608.892 
9.584.674 
9.887 951 

10.390.000 
5.299.630 
8.394.417 
6.788.920 
7.999.000

0.398.882
10.437.408
10.475.114
J4.333.146
9.990.388

11.910.993
10.486.110
11.247.900
9.182.000
7.905.719

10.573.851
8.778.205

1905
1906

10.920.017
17.230.072
14.451.505
24.807.185
14.005.280
21.495.607
20.374.061
21.643.900
14.4Sl.630
16.300.130
17.302.771
16.777.205

622.822
1.620.441
1.6S3.925
2.421.034
2.331.544
2.402.595
2.754.624
3.066.000 
2.058.185 
1.910.833

788.945
1.399.000

1905
1900

19071907
19081908
1909
1910

1909
1910

19111911
19121912

1913 1913
19141914
19151915

1916 1910

|Ib. d.Jaar. f.c.a. e. g-I

2201890 27 25 19.670
21.705
22.530
25.510
20.305
19.260
16.2G5
18.920
19.850
17.850 
17.890 
15.010 
16.145 
14.100 
19.435 
14.325 
16.060 
14.710 
15.725 
16.845 
16.200 
23.190 
24.480 
16.680 
14.730 
16.950 
10.865

19.250
18.330
19.680
16.905
18.355
16.840
17.655
19.640
19.960
21.190
20.780
18.975
18.980
17.390
18.241
14.750
15.225
14.550
15.495
13.300
13.900
17.510
22.470
21.570
22.570 
19.275 
10.815

5.575
9.010

11.860
20.465
21.285
23.705
22.315
21.595
21.480
18.140
15.250
11.885
9.050
5.761
0.955
0.530
7.365
7.525
7.785

11.300
13.630
19.310
21.320
16.420

8.590
6.205
0.315

9.426 
8.634 

12.420 
9.299 

J 0.278 
8.717 

15.479 
14.532 
14.431 
12.220 
11.398
10.073 
11.809
14.073 
12.922 
13.004 
20.130 
10.945 
29.201 
19.180 
20.189 
24.695 
26.541 
19.045 
21.604 
22.240 
11.952

1035
1549
4096
2854
2805

5051891 19
15>/2 19131892

1893 5209
6419
7842

14
1894 11
1895 11

10%
ioy,

1896 1277 6121
1897 1435

1999
4751

221/,
28%
30%
313/4

I

31V4
31
26%
23%

1898 4929
4972
3693
2556
2269
2464
2425
2701
2594
2212
2227
2054
3768
4749
3314
3488

1899 1753
1900 2048
1901 1784
1902 30 2123

2169
!

1903
1904 3070 j1905 2259
1906 2807

17%1907 2207
16%1908

1909
2387

20% 2977
187.1910 3420
27%
2678
25%
ö7%

1911 4087
1912 4472
1913 3151
1914 2729

4622
1738

835
501915 809

1916 175 1353

i
!
1
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PEPER (CAYENNE). Zio CAPSICUMFRU- 
TESCENS.

PEPER (SPAANSCHE). Zie PEPER, CAPSI- 
CUM FRUTESCENS en TJABÉ.

PÈPÈTÈK (soend.). Zio KAPAS-KAPAS.'
' PËRAH (mal.). Zie ELATERIOSPERMUM.

PËRAHOE. Zie VAARTUIGEN.
PËRAMPOEAN LAOET (mal). Zio DOE- 

JOENG.
PËRASÈN (jav.). Zie ZODIAKBEKERS.
IËRAWAS (DAOEN) (mal.). Zio DAOEN PË- 

RAWAS en LITSEA ODORIFERA.
PËRBAKTI. Een 170G M. hooge vulkaanke- 

gel, West. van de Salak op do grens van Batavia 
en de Preanger (Verbeek, Java, 498, 751).

PËRBAOÈNGAN. Zie PËBAOENGAN.
PËRDIKAN-DESA, PËRDIKAN-GRONDEN, 

PËRDIKAN-LIEDEN. Zie DESA’S (Vrije), deel
I, bl. 593.

PERELAER (MICHEL THEOPHILE HU- 
BERT). Geb. te Maastricht den 4cn Aug. 1831, 
werd hij aanvankelijk le Rome voor priester 
opgeleid, doch trad in 1854 in dienst bij het O.-I 
leger; in 1859 werd hij tot 2en luit. benoemd, nam 
deel aan de krijgsbedrijven in de Z.- en O. afd. 
van Borneo, waarbij hij zich bijzonder onder
scheidde en oefende van 1SG0—1804 het civiel 
gezag in de Groote en Kleine Dajak uit. In 1864 
keerde hij naar Java terug, werd in 1870 tot 
kapitein benoemd, en na een verblijf in Europa 
(1870—1873) in 1877 tot majoor bevorderd. In 
1879 werd hij op verzoek eervol ontslagen. Hij 
overleed 12 Januari 1901 te ’s Gravcnhage.

Zijne voornaamste geschriften zijn: Efchnogra- 
phische beschrijving der Dajaks, Zalt-Bommel 
1S70; De Bonische expeditien, 2 dln. Leiden 
1872; Borneo van Zuid naar Noord (cthnogr. 
roman), Rotterdam 1881; Uit de oudo doos, 
Sprokkelingen over Ned.-Indië, Rott. 1882; 
Nederlandsch-Indic, mot teekoningen van Jhr.
J. C. van Rappard, Leiden 18S2; Een kwart
eeuw tusschen de keerkringen, 4 dln. Amst. 
1884—1885; Baboe Dalima (Opium roman), 
2 dln. 188G.

PERIODIEKEN. Zie TIJDSCHRIFTEN EN 
PERIODIEKEN.

PERISTROPHE TINCTORIA Noos. Fam. 
Acanthaceae. Nodja (mal.), Nodja (jav.). Hoos- 
tcrachtig kruid, over den goheelon archipel 
broid on gobruikt voor hot roodklouren 
vlochtmatoriial. Mcostal worden do stollen onder 
toovooging van nog eonigo andere kleurondo 
plantcndcolon mot do bladeren van Perislrophe 
gokookt. Bohalvo vlcchtmatoriaal wordt ook ka
toen geverfd.

PËRKAJOEHAN. Zie VAARTUIGEN.
PERKEN. Zie NOTEMUSKAAT/^- '' *
PËRKOETOET (jav.). Zie DUIF. /Ue# A* "
PËRLAK. Zie PEUREULA*-.
PËRMALIM (beter: PARMALIM of POR- 

MALIM), een eigenaardige godsdienstige secte, 
die door de gehcelc Tobasche Bataklanden haar 
aanhangers heeft, maar thans' vooraTin Noord- 
Habinsaran een vrij talrijko gemeenschap vormt. 
Zij is gesticht door Goeroe Somalaing, een ijverig 
volgeling van den god-vorst Si Singa Mangaradja 
(zie aldaar); do verecring van dezen vorst is 
hoofdbestanddeel van hun overigens eclectisch 
godsdienstig stolsel, waarin Oud-Bataksch hei
dendom, Mohammedanisme en Christendom 
wonderlijk zijn vermengd. Onder do Christelijke 
bestanddeclcn is merkwaardig dc Maria-ver- 
eering; men meent deze te moeten toeschrijven 
aan den invloed van den Italiaanschcn onder-

vor-
van

zoekingsreiziger Modigliani. In de geheelo be
weging is vermoedelijk een soort van „nationa
listische” reactie te zien tegen dc zending en naar 
hot schijnt ook wel tegen ons bestuur, hoewel 
over dit laatste verschillend geoordeeld wordt 
(zio do Berichto dor Rhoinischo Mission; en 
Horsting in hot jaarverslag van don Topogra- 
phischen dienst, 1913).

PËRMAS. Complex van 3 Kampongs: Poelau 
Batoe, Kampong Baroc en Tëloek Bëdaroc in 
Batin IX di ilir, aan de bcncdcn-Mërangin, af- 
dceling Bangko der residentie Djambi, bewoond 
door „anak radja” van den Këdipan adel en de 
daaraan door aanhuwlijking vermaagsekapte 
leden derz.g. Soekoc radjo ërnpat pocloeh, en waar 
in elke kampong het bestuur gevoerd wordt door 
het oudste lid van den daar wonenden Këdipan - 
adel. Zie verder DJAMBI.

PËRON, bratawali (jav.). baratawali (soend.), 
lömlëm (mad.), poetarwali (mal.), toeba bidji 
(vtjlo. mal.), antawali (bal.), bobatoo (tern.), 
hoemocroet (kei).

Anamirta paniculata Colebr. ( = A. Cocculus 
W.et A.), fam. Menisperviaceae. Houtige slinger
plant, door geheel Indiö verspreid. Zij levert 
dc Cocculi Indici, die als „kokkelkorrols” een 
bekond vischvergift (zio TOEBA) en insocton- 
doodend middel zijn, en sinds vier eeuwen daar
voor ook in Europa worden aangovoerd. Kokkel- 
korrels bovatton do giftigo on bittero pikrotoxino.
Zie KOKKELKORRELS. < rx • W o ^ / o - '•<

PERSEA GRATISSIMA Gartn., fam. Laura-ft;. 
ceae, A&vocaafc, Boowah tömpoeroeng, Boewalv ' ) /Z 
pookat, Apokafc (mal.), vorbasterd uit oen Mid- 
don-Amerikaanschen naam. Boom uit Contraal- 
Amorika, roods sodort hot midden dor 18de eeuw 
op Java ingevoerd on algomeon aangoplant. De 
bolrondo of peorvormigo vrucht heeft een groote 
pit. Hot vruchtvlcosch is zeer smakolijk, als mon 
do vrucht na hot afplukkon eonigo dagen hooft 
laten liggen. Moostal wordt do vrucht mot sui-

PERENG (mad.) en zijn samenstellingen. Zie 
BAMBOE. Do nanm wordt ook gobruikt voor 
Dichrostachy.s Cinoroa (zio aldaar).

PËRËPAT MÉRAH (mal.). Zio SONNERA-
TIA.

PËRGAM (mal.), Pagam (minanok. mal.). 
Naam vooreen Muskaat-duif, Garpophaga aenea, 
die op Billiton en Mendanao Pcrgoem heet en 
die op Java ook Këdawa genoemd wordt. Dc 
Maleiers op Sumatra noemen Garpophaga badia 
Limpatoe of Pagam kalaboe. Garpophaga forsitni 
heet op Celcbcs Toctocp. Garpophaga concinna 
heet op dc Aroo-eilanden KoebóJa, op do Kei- 
cilanden Taroeht. Garpophaga romccu heet 
Walor op do Kei-cilanden. Carpophaga geelvin- 
hiana heet op Nocfoor Waiinoon. Garpophaga 
pinon heet op Andai (Nieuw-Guinea) Ooraas. 
Zie DUIF.

PERGULARIA MINOR Andr. (P. odoralissima 
Sm.), Fam. Asclcpiadaceac. Tongkóng (jav.). 
Windendo hooslor, vaak in tuinen gekweekt om 
do zeer wcli iokondo bloemen. Van do vloczigo wor
tels wordt door do Chineoscho vrouwon wol oon 
confituur gemaakt.

PËRIJOEK (mal.). Zio NEPENTHES. 
PËRING (jav.)

BAMBOE.
zijn samenstellingen. Zieen

i
t/^y
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togen naast Arabischo veel Maleischo lcorboekon. 
Vorgovorderden bestudccrcn ook wel werken over 
Tafsir(K.oranverklaring),hadith (gewijde overleve
ring), oesocl al-fikh (grondslagen der wetgeleerd- 
heid) en andere Mohammedaansche vakken (zio 
ISLAM IIa,c), welker kennis overigens min of meer 
als wetenschappelijke luxe geldt. De leertijd duurt 
van twee tot tien of zelfs meer jaren, al naarmate 
van ieders aanleg en het doel, dat hij zich voor- 
stclt te bereiken. Zij , die jaren lang studeeren, 
bezoeken gewoonlijk meer dan één pësanlrèn om 
het onderricht van verschillende bekende goe
roe's te genieten. Verscheidene dezer goeroe's 
hebben een tijdlang de heilige wetenschap te 
Mekka beoefend onder leiding van aldaar ge
vestigde landslieden of van Arabische leeraren. 
De studie in de heilige stad geldt algemeen als 
boven alles verkieslijk.

Vroeger werden de pësantrèn's in het Euro- 
peesche spraakgebruik ten onrechte wel als 
„priesterscholen” en de leerlingen als „priester- 
lccrlingen” aangeduid. Dit was onjuist; niet 
alleen, omdat de Islam geen priesters kent (zie 
MOSKEEPERSONEEL en PANGHOELOE), 
maar bovendien omdat onder hen, die het 
pësanlrèn-onderwijs volgen, slechts zeer weinigen 
zich voorbereiden voor dc Inlandsche ambten, 
welker dragers (de panglioeloc's enz.) bij Euro
peanen wel als „priesters” bekend stonden. Wel 
bezoeken gewoonlijk Inlanders, die later een 
ambt wenschen te bckleedcn, waarvoor kennis 
der Moslimsche wet wordt vereiseht, een pësan
lrèn, maar men vindt daar bovendien leerlingen 
uit alle kringen der Inlandsche samenleving, dio 
wat meer dan de groote massa willen weten van 
dc leer van den Islam. Zelfs onder de Inlandsche 
bestuursambtenaren — vooral op Wcst-Java — 
zijn er, die een tijdlang een pësanlrèn hebben be
zocht. Dc invloed, uitgaande van de tienduizen
den Inlanders, die allen op deze wijze gedurende 
cenige jaren de Moslimsche wetenschap hebben 
beoefend, mag niet onderschat worden. Ook in 
hunne omgeving wekken zij belangstelling voor 
de Moslimsche leer op en gelden zelven als voor
beelden ter navolging. Eerst in den laat sten tijd, 
nu de toenemende behoefte aan Europoesch 
onderwijs in de Inlandsche maatschappij zich 
krachtig doet gelden, begint dc waardcering van 
het middelecuwschc pësanlrèn-onderwijs belang
rijk te verminderen.

Op Java waren van ouds vooral het regent
schap Ponorogo en andere gedeelten van Ma- 
dioen beroemd om hunne pësanlrèn's, maar men 
vindt ook in vele andere streken op Midden-Java 
en in latoren tijd vooral ook in dc Preanger in
richtingen, die de oudere scholen op den duur in 
de schaduw gesteld hebben. In de Buitenbezit
tingen wijkt do organisatie dezer soort van on
derwijsinrichtingen slechts in bijzonderheden af 
van die op Java.

Gelogenheid lot het ontvangen van eonig gods
dienstonderwijs van 
bestaat voor do Inlandsche Mohammedanen in 
ruime mate. Zulk onderricht heeft hoofdzakclijk 
slechts ten doel, jongens, en soms ook wol meis
jes, te loeren, den Arabi-chen tekst van den Ko
ran volgens do regelen der kunst op te dreunen. 
Het begrijpen der Koran woorden is daarbij 
geen vercischte. In ieder dorp is wel iemand, dio 
zulk onderricht geeft. Soms worden do leerlingen 
daarbij tevens geoefend in hot behoorlijk verrich-

ker, koffie, of alkoholischo dranken gonoton. 
S,,'c\s< PERSONEELE BELASTING. Zie BELAS- 

, ,• TINGEN, Dl. I, blz. 225—233.
A t"* PËRTIBI. Zie PORTIBI.

PERUBALSEM. Bruine welriekende balsem, 
vorkregen uit den stam van Toluifera Pereirae 
Biill., fam. Papilionaceae, een boom der berg
wouden van San Salvador, die bereids naar Java 
werd overgobracht, doch daar nog niet ten nutte 
gemaakt is. Do Perubalsem (Balsamum Peru- 
vianum of B. Indicum) werd vroegor via Callao 
(Peru) naar Spanje verscheept, vandaar de naam. 
Hij wordt veel gebruikt als uitwendig genees
middel, o. a. tegen schurft; voorts in de parfu
merie en als vanielje-surrogaat.

PËSANDON. Zio MUZIEK en MUZIEK
INSTRUMENTEN.

PËSANTRÈN (d. i. verblijf van santri's). Aldus 
worden op Java dc onderwijsinrichtingen ge
noemd, waarde uit allerlei landstreken afkomstige 
en santri of moerid genoemde leerlingen samen
wonen, om zich onder leiding van een of meer 
goeroe's (leeraren) toe te leggen op do studio der 
Mohammcdaanschc kitdb's (werken over den 
godsdienst). In Atjèh worden zulke inrichtingen 
rangkang, in Midden-Sumatra soerau genoemd.

Do pësanlrèn vormt als het ware een dorpje 
op zich zelf. Behalve de woningen van de goeroe's 
met hunne gezinnen vindt men er dc zgn. pon- 
dok's. Aldus noemt men een gebouw, door een 
gang in het midden in tweeën verdeeld, met- aan 
weerszijden een aantal vertrekken of cellen, 
welke ieder voor twee of meer leerlingen zijn be
stemd. Het toezicht op iedere pondokis opgedragen 
aan een der oudere leerlingen of aan een hulp- 
leeraar, die als loerah (handhaver der orde) op- 
treedt. Op het erf vindt men bovendien meestal 
afzonderlijke gebouwen voor het geven van on
derwijs en het verrichten der sëmbahjang's (zie 
aldaar), benevens schuurtjes ter bewaring van de 
vercischte voorraden van rijst en andere voedings
middelen. Er zijn pësantrèn's, welke inkomsten 
uit wakap-gronden (zie WAKAP) trekken. 
Ook vormen sommigen zelven eene stichting, 
ontstaan uit de beschikkingen van vrome lieden 
of, op Midden-Java, van vroegere vorsten, die 
gewoonlijk tevens het onderhoud en de verzor
ging
meer nabij liggende desa’s. Deze zgn. pësanlrèn- 
desa’s werden dan van andere lasten vrij (përdi- 
kan) gemaakt en buiten de gewone bestuursorga
nisatie gesteld.

De studie op de pësanlrèn heeft geen ander doel 
dan dc kennis der heilige wetenschappen van 
den Islam: de wet, geloofsleer en mystiek (zie 
ISLAM II, c-e), zooals die in de gezaghebbende 
werken over den godsdienst zijn beschreven. 
Sommigen vergenoegen zich bij de studie met 
teksten, die uit het Arabisch in een Inlandsche 
taal zijn overgebracht, maar velen trachten de 
Arabische teksten zelve’te leeren kennen en 
hebben daartoe een voorbereidenden cursus in 
Arabische taalkunde te doorloopen. De daarbij 
gevolgde leerwijze is min of meer omslachtig en 
gebrekkig. Toch kunnen de meer begaafden het 
daarmede vrij ver brengen. Op Java en Madoera 
is bot do regel, dat men Arabische leerboeken ge
bruikt, welke veelal (maar toch niet altijd) voor
zien zijn van interlineaire aanteekeningen in hot 
Javaansch en soms bovendien nog in do lands
taal. Op dc overige eilanden bezigt men daaren-
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ten vftn do ritucclo wasschingcncn do sembahjang 
(zio aldaar). In hot algomeen wordt ook aan dit 

elomentairo ondorwijs slechts door eeno min
derheid der kinderen deelgenomen. De lesson 
worden veelal gegoven in hot dorpsbedohuis of 
anders in eon soortgelijk, speciaal voor dit onder
wijs bestemd schoollokaal, dat in hot Javaansch 
(evenals het dorpsbedohuis) langgar genoemd 
wordt; vgl. MOSKEE, b.

lijkheid en braken, somtijds diarrhee, pijnen in do 
maagstreek en dikwerf ook in den rug en do 
ledomatcn, gevoel van beklemming, slaperigheid, 
of in plaats daarvan grooto onrust, angst en 
slapeloosheid. Do spraak is soms mocielijk, do 
gang tuimelend, zoodat do zieko den indruk 
maakt van

zeer

4een zwaar bcschonkcne. Spoedig 
treedt stoornis in hot bewustzijn op en lichte, 
maar ook wel woeste, deliriën. Do verschijnselen 
van do zijde der hersenon kunnen echter ook 
geheel ontbreken. Op den 3en of 4en dag daalt 
do temperatuur dikwerf I—1.5°C, en in lichto 
gevallen daalt dio dan verder tot do normale. 
In zware gevallen stijgt do temperatuur echter 
op nieuw, en volgt op den 3en tot Óen dag 
do dood door hartsvcrlamming. Het meest 
kenmerkende verschijnsel van dozen vorm der 
ziekto zijn do kliorbuilon, waarin pestbacillen 
in overgrooten getalo aanwezig zijn. Deze ont
wikkelen zich het meest menigvuldig in de lies- 
streek (69 %), minder menigvuldig in do oksel
holte (22 %), het minst menigvuldig aan den hals 
of den hoek der onderkaak (9 %). Do zieke 
klieren zwellen spoedig op, en kunnen de grootte 
bereiken van een appel of vuist. Do pijnlijkheid 
van deze gezwollen klieren is soms zoo groot, dat 
do lijder zorgvuldig iedere beweging tracht te 
vermijden. Do vergrooting van de klieren kan 
echter zoo gering zijn, dat deze slechts bij nauw
keurig betasten kan worden herkend. Behalve 
do klieren zelve, is ook hunne omgeving sterk 
ontstoken, en wanneer do vergrooting der klieren 
belangrijk is, deelt ook de over deze liggende 
huid in de ontsteking, zoodat deze glad gespan
nen en donkerrood uitziet. Bij govallen waar 
genezing optreedt, veretterende vergro o te klieren, 
of zij keeren langzamerhand zonder verettering 
tot hun normalen omvang terug. Het eerste 
komt het meest menigvuldig voor. In den loop 
van de tweede week der ziekto heeft zich dan een

LiteratuurC. Snouck Hurgronje, Mekka II, 
200 vv, 344 yv.jSDe Atjèhers II, 1—33;|Een on 
ander over het Inlandsch onderwijs in de Pa- 
dangsche Bovenlanden ((Feestnummer der Bijdr. 
t.d.T., -L. en Vlk. (1883) Afd. Land en Volkenk., 
p., ö7 vv.);|De Islam in Ned.Indië, p. 25 vv. 
(Grooto Godsd., serie II, p. 401 vv.); L._JW. C. 
van den Berg, De Mohamm. geestelijkheid en de' 
geestelijke goederen op Java en Madocra, Bata
via 1882, p. 21 vv.; Het Mohamm. 'godsdienst
onderwijs op Java en Madocra en de daarbij ge
bruikte Arabische boeken (Tijdschr. v. h. Batav. 
Gcnootsch., dl. XXXI (1887) p. 518 vv.); Gras
huis, Socndanccsche bloemlezing, Leiden 1881, 
Inleid. p. XVI vv.; F. Fokkens, De priesterschool 
te Tegalsari (Tijdschr. v. h. Batav. Gcnootsch., 
dl. XXIV (1877), p. 318 vv.; De masdjid’s en do 
Inlandsche scholen in de Padangsphe Bovenlan
den (Ind. Gids 1888, I, p. 318 vv.)} Th. W. Juyn- 
boll, Handleid. t. d. kennis der Mohamm. wet, 
p. 77 v.;]P. J. Veth, Java IV (1907) p. 434—440,' 
I, (1875) p. 380—85.

PËSËCHÈM. Een dwergstamop Nieuw-Guinea. 
Het gebied van dezen stam strekt zich uit tus- 
schen de Lorentz-(door hen Wüssaq geheeten) en 
Noord westri vier. In het Z. is de grens ongeveer 
een lijn O.-W. op 4° 40' Z.B., terwijl het Oranje- 
gebergte (Oostelijk deel van het Nassaugeb.), do 
Noordgrens vormt. Het Oranjegebergte en in 
het bijzonder de Wilhelminatop wordt door den Pö- 
sëchëm „Mböt Mclie” genaamd. Hunne woon
plaatsen liggen voor het meerendeel in do vallei 
der Oró, een bron rivier van do Lorentzrivicr, 
tusschcn het Treub- (Bimbënic)en Wichmanngc- 
bergto (Woendiem) op ongeveer 4° 28' Z. B. en 
138° 43' O.L. op eeno hoogte van 1200 h 1700 M. 
boven zee. Doch ook ten N. en vooral ten Z. van 
d ze strook liggen nog verscheidene kampongs. 
Daar de Orovallei geheel door bergen is inge
sloten, is het klimaat er zacht en aangenaam. 
Gewoonlijk is het er tot één uur n.m. helder, 
zonnig weder, daarna mistig met nu en dan 
regen. (Zio. verder PAPOEA’S).

PEST is een acute infectic-ziekto met zeer 
hoog sterfte-cijfer (50—100 %), dio veroorzaakt 
wordt doordat pestbacillen het menschclijk 
lichaam binnendringen, en die zich voordoot 
onder drie vormen n.1. als builenpest, longpest en 
bloed pest.

Do builenpest begint meestal plotseling mot 
hoogo koorts (40,5—41° 0.), die dikwerf, maar 
niet altijd, door één of meer koude rillingen wordt 
ingeleid, een gevoel van ernstig ziek zijn, on 
grooto lichamelijke en geestclijko zwakte. Ge
woonlijk treedt bijna gelijktijdig met do koorts, 
of eon weinig later, pijnlijkheid en zwelling op 
van do eeno of andere kliergroep. In andere 
govallen gaan deze aan de koorts vooraf. Daarbij 
bestaat dofheid en zwaartegovocl in het hoofd, 
hoofd pijn, die gowoonlijk in het voorhoofd of do 
slapen wordt gclocaliscerd, duizeligheid, gebrek 
aan eetlust, in den aan vang niet zelden rnisse-

absecs gevormd, dat doorbreekt. In den etter 
dezer absccsscn zijn do pestbacillen afgestorven.

Veel zeldzamer dan pestbuilen ontwikkelen zich 
pest karbonkels, die tusschen den len—7en dag 
kunnen optreden. Ondereen gevoel van branden, 
en stekende of jeukendo pijn, ontwikkelt zich 
ergens op de huid een erwtgroote bruine vlek, in 
welker omgeving do huid rood en hard wordt. 
Op die plaats ontstaat een kleine blaas met 
troebelen inhoud en donkerrooden rand, die 
grooter wordende, den omvang van een hazelnoot 
bereikt. De basis van do blaas verandert in een 
zwarte korst, dio afgestooten wordt, en een 
zwarte, kratervormige zweer met drogen bodem 
achter laat, welke daarna geneest.

Bij do longpest treden, behalve de bij de 
builenpest voorkomende algemeene verschijn
selen, min of meer ernstige verschijnselen van 
do zijde dor longen op, en worden veelvuldig, 
maar lang niet altijd, bloedig gokleurdo sputa 
opgehoest, waarin zeer talrijko pestbacillen voor
komen. Bijna allo govallen van longpest eindigen 
op den 3cn of 4on dag dor ziekte met den dood. 
Bij dezen vorm der ziekto bestaat voor do omge
ving een zeer groot gevaar van besmetting.

De bloedpcst is die vorm van pest, waarbij de 
pestbacillen van den aan vang af in het bloed circu- 
leeren, zonder dat een primaire localisatio in de 
huid, klieren of longen kan worden aangetoond. 
De dood volgt soms reeds binnen de eerste 24 
uren, meestal op don 2en—3en dag.
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huis) kwam, vond hij do doodo ratten bij tien
tallen tusschcn do zakken liggen, en bovendien 
ving hij een groot aantal ratten met de hand. Hot 
gchcclo verloop dezer grooto sterfte onder do 
ratten ter plaatse wijst er op, dat deze niet liet 
het' gevolg is geweest van hot uitgestrooide ver
gif, maar van een pestopidemie, die ondor hen 
heeft geheorscht. Eonigo dagen later kwam nog 
een tweede geval voor, on wel van longpest, bij 
een anderen Javaanschen koelie, die had geholpen 
bij de ontsmetting van bovongenoemden goo- 
dang. Merkwaardigerwijze is hot bij dezo twee 
gevallen gebleven. Den dag na het overlijden 
van don eersten patiënt, werd in den rijstgoedang 
van de onderneming Tandjoeng Morawa, die haar 
rijst van den contralcn goedang te Batang Koewis 
ontvangt, een aan pest gestorven rat gevonden. 
Nog maanden lang worden doodo ratten aan het 
hospitaal te Tandjoeng Morawa ter onderzoek 
toegezonden, doch geen enkele maal werd meer 
pest bij hen aangetroffen. Nog eenmaal werd, 
eenigo weken na het voorkomen van bovenge
melde pest-gevallen, aan genoemd hospitaal een 
doode rat gezonden, afkomstig van de haven
plaats Bëlawan, die wel degelijk aan pest bleek 
gestorven te zijn (Kuenen). Sedert werd in Indiö 
niets meer van pest vernomen, totdat op den 

-27en Maart 1911 in het Geneeskundig Labora
torium te Weltevreden in bloed, afkomstig van 
een verdachten lijder te Malang, pestbacillen 
werden gevonden (De Haan). Naar aanleiding 
van deze vondst werd door den Burgerlijken Ge- 
neekundigen Dienst, onder leiding van den toen- 
maligen Souschef van dien dienst Dr. de Vogel, 
een onderzoek ingesteld in den Oosthoek van 
Java, waaruit bleek, dat niet slechts in do hoofd
plaats der afdceling Malang pest heerschte, 
maar dat de ziekto door do geheel© afdceling, 
in een aantal desa’s verspreid, voorkwam. Ter
zelfder tijd werd pest vastgcsteld bij bewoners 
van Soerabaja, Kediri en Madioon, en overal 
waar mensciienpest heerschte, kon do pest ook 
onder de ratten worden aangetoond. Buiten do 
afdeoling Malang werden, behalve in de reeds 
genoemde plaatsen, nog pestgevallen waarge
nomen in Toeloengagoeng, BangiJ, Paree en op 
Madoora (Pamökasan) en Magëtan. Li het jaar 
1911 werden in het geheel gerapporteerd 2300 
gevallen met 2100dooden, in 1913 14000 gevallen 
met 12.700 dooden. In 1914 nam het aantal nog 
toe. Volgens het telegram van don Gouvcrneur- 
Goneraal bedroeg het aantal pestgevallen in 
het veertiendaagscho tijdvak loopendo van 17 
tot en mot 30 Juni 1914: Afdceling Malang 385 
nieuwo pestgevallen, 34G dooden; Toeloenga- 
goeng 2 doodelijke gevallen; Madioon 15 doodo- 
lijko gevallen; Paree 50 doodclijko gevallen; 
Bangil 2 doodelijke gevallen; Bërbëk 2 doodclijko 
gevallen; Kediri 51 nieuwe gevallen, 47 dooden; 
Soerabaja 24 nieuwo gevallen, 19 dooden; Ma
gëtan 25 nieuwo gevallen, 23 dooden. Volgens 
regcoringstelcgram kwamen in do maand Maart 
1918 pestgevallen voor te Ponorogo 5, Soerabaja 
17, Soerakarla 2, Klatèh 2, Djokjakarta 2, 
Tëmanggöong '9, Semarang 7, en te Salatiga 13. 
Van dezo lijders stierven te Ponorogo, Socrakarta 
Klatèn en Salatiga allen, te Soerabaja 10, te 
Tëmanggoeng 0, en te Semarang 10.

Omtrent de vraag langs welken weg do in 
1911 geconstateerde pest Java is binnengedron
gen, hebben de onderzoekingen van Dr. De Vogel

Zooals reeds werd vermeld, is de oorzaak van 
de pest do in 1S94 bij gelegenheid eener pestepi
demie in Hongkong door Yersin en Kitasato 
ontdekte pestbacil. Hetzelfde mikro-organisme 
is ook do oorzaak van de sterfte onder de ratten, 
do rattenpest, die met iedere pestepidemie ondier 
do menschon gepaard gaat. Als resultaat van 
vele epidemiologische onderzoekingen, voor
namelijk door de Engelsch-Indischo pcstcommis- 
sie in Bombay verricht, moet worden aangeno
men, dat overal waar een epidemie van builen
pest uitbreekt onder de menschcn, daaraan is 
voorafgegaan eon pestepidemio onder de 
ter plaatse, en dat do ziekte van de eeno rat op 
do andere, maar ook op den mensch, wordt 
overgebracht door bemiddeling van de rattenvloo 
(Xenopsylla. cheopis).

De geschiedenis van de pest in onze Oost- 
Indische bezittingen is nog slechts zeer jong. 
De schrijvers over geneeskundige onderwerpen in 
onzo koloniën uit den ouden tijd vermelden 
geen van allen het voorkomen van pest, en door 
sommige schrijvers uit den latcren tijd is zelfs 
de meening uitgesproken, dat Nederlandsch- 
Indië voor dezo ziekte onvatbaar zou zijn, daar 
zij den evenaar niet zou kunnen overschrijden. 
Dat dit vermoeden onjuist moest zijn, kon 
worden afgeleid uit het volgendo drietal feiten, 
dat lang vóór het uitbreken der pest in Indië 
werd vastgesteld.

Ie. do pestbacil kan in onzo koloniën even 
goed leven, on is’ daar even virulent als elders, 
waar do pest wel is waargenomen (de Haan);

2e. in Nedcrlandsch-Lidië zijn dezelfde ratten, 
die men in Engelsch-Indië als bronnen der 
besmetting heeft loeren kennen (Van Loghcm);

3e. in Ncderlandsck-Lidië worden op de ratten 
in hoofdzaak dezelfde parasieten (vlooien) ge
vonden als in Engelsch-Indië.

Naar aanleiding dezer drie gegevens moest 
worden gevreesd, dat, wanneer eenmaal een 
besmetting met pest on der de ratten op Java 
plaats had gehad, dezo ziekto ook onder do 
menschen zich zou voordoen, en dat te meer, 
daar ratten in Indië zeer veelvuldig voorkomen, 
en zeer dicht in de nabijheid der inlandsche be
volking leven.

Het eerst werden gevallen van pest in Neder- 
landsch-Oost-Indië waargenomen op Sumatra. 
In Mei 1905 werd in het hospitaal te Tandjoeng 
Morawa (Deli) een Javaanscho koelie opgeno- 
meh, afkomstig van do onderneming Batang 
Koewis,_ met klinische verschijnselen, die reeds 
den dag na de opname, toen ook in de linkerlies 
een duidelijke, bij druk pijnlijke zwelling werd 
gevonden, het vermoeden deden rijzen, dat de 
man lijdende was aan builenpest. Twee dagen 
later overleed de man, en de lijkopening, alsmedo 
het bacterioskopisch onderzoek der verschillende 
organen en van het bloed, en do bacteriologische 
contröle, bevestigden dit vermoeden. Dezo 
koelie had dienst gedaan in het groote rijst- 
pakhuis der Sönèmbah Maatschappij, waarin 
do uit Rangoon afkomstige rijst was opgestapeld. 
Rangoon behoort tot die plaatsen, waar her- 
haaldelijk pest voorkomt. Volgens getuigenis 
van den opzichter had do koelie gedurende de 
laatste vier weken onschatbare diensten bewezen 
als rattenvanger: hij strooido een vergif van eigen 
maaksel tusschen de opgestapelde rijstzakken, 
en, als hij ’smorgens in den goedang (het pak-
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hot volgondo aan hot licht gebracht. In hot oindo 
Januari 1911 word in eon pakhuis to Soora- 

baja sterfte onder do ratton waargenomon; drie 
inlanders, in dat pakhuis werkzaam, wordon 
ziok, en twee van dozen stierven. De ratton wordon 
met meel uit het pakhuis opgezonden naar het 
Veeartsenijkundig Laboratorium to Buitenzorg, 
waar do diagnose werd gesteld, dat do'rat'ton aan 
meelvergiftiging waren gestorven. In Februari 
en in het begin van Maart worden te Soerabaja 
en te Madioen door do aldaar praktizeerendo 
genoosheeren ziektegevallen waargenomen, dio 
het vermoeden wekten pestgevallen te zijn. In 
de naar het Geneeskundig Laboratorium to Wel
tevreden ter onderzoek opgezonden praeparaten 
konden echter geen pestbacillen worden aange
toond. In de maanden Januari en Februari werd 
in de afdeoling Malang een hoog sterftecijfer ge
rapporteerd, dat door don inlandsehen genees
kundige, wien een ondorzoek naar de oorzaken 
daarvan werd opgedragen, toegeschreven werd 
aan pernicieuze malaria en klierkoorts. Na het 
vaststellen van het voorkomen van pest op den 
27en Maart 1911, mag het als meer dan waar
schijnlijk worden beschouwd, dat de gerappor
teerde sterfte onder de ratton to Soerabaja en 
onder de menschen aldaar, alsmede te Madioen 
en in de afdeeling Malang, het gevolg is geweest 
van pest. Vermoedelijk is pest reeds in hot einde 
van 1910 in de afdeeling Malang opgetreden, 
want het sterftecijfer was in die periode abnor
maal hoog. Hoe nu do ratten te Soerabaja be
smet zijn geworden, en hoe de verspreiding der 
besmetting meer landwaarts in heeft plaats gevon
den, kan alleen wordon gegist. Het meest voor 
de hand ligt do onderstelling, dat scheepslading 
mot pestratten van het schip naar den wal is 
gebracht, en dat do pakhuisratten op dio wijze 
zijn besmet.

Door het vervoer van lading uit dio besmette 
pakhuizen verder landwaarts in, is de pest onder 
de ratten en onder do menschen verbreid. Er is 
aangetoond, dat de invoer van rijst uit do met 
pest besmette landstreken van Zuid-China on 
Britsch-Indië naar Oost-Java in het najaar van 
1910 bijzonder hoog is geweest, en dat dus do 
kans, dat met dio rijst pestratten in Soorabaja 
zijn binnengedrongen, ook bizondor groot mag 
wordon geacht. Door den Stationschef te Sidoar- 
djo was opgemerkt, dat doodo ratton gevonden 
waren in de rijst, dio kort vóór het uitbreken 
van do pest van Soorabaja naar het achterland 
word vervoerd, en do eerste haard van rattenpest 
to Soerabaja werd ontdekt op het omplacemont 
van de Staatsspoor. De wijk van Madioen, die hot 
ergst door do pest is geteisterd, grenst aan het 
Stationsemplacement.

Naast do hierboven bcschroven sprongsge
wijze (mctastatischo) verbroiding der rattepest 
door hot spoorwegverkeer, moot nog wordon 
genoemd do geleidelijke verbreiding (perconti- 
nuïtatem) dezer rattoziekte vanuit eon bopaaldon 
haard naar do omgoving. Deze laatste wijze van 
vorbroiding geschiedt doordat geïnfecteerde 
ratten b. v. van do eono desa naar do andere 
overloopon, waarvoor—evenals zulks ook mot do 
motastatischo verbreiding het geval is — in do 
eerste plaats aansprakolijk moeten worden gesteld 
do boido volgende typen der soort Musrattus:

lo. hot grooto type huisrat (Mtis raltus gri- 
sciventor Bonhote).

2o.hct klcino type huisrat (Mus concolorBlyth).
Hoofdkenmerken van dozo rattotypen zijn: 

lango staart (do lengte van don staart is bijna 
constant veel grooter dan dio van het lichaam), 
storko ontwikkoling van allo zos coltkussens aan 
do achtervoctzolcn, leven in de directe omgeving 
van den mcnsch (binnenshuis), on uitgesproken 
klimneiging (bij voorkeur nostclon in de boven
ste huisgcdeelten).

Beide genoemde rattetypen komen door hunne 
levenswijzo zoo goed als uitsluitend in aanmer
king voor de infectie van den mensch. Bijzonder 
gevaarlijk is in dit opzicht de klimneiging van 
de huisrat, aangezien, wanneer dit dier in de 
bovenste huisgedeelten (nok-zoldering-beschie- 
ting) aan pest sterft, de vlooien bij het verlaten 
van hot cadaver naar beneden vallen, en aldus 
op den vloer in de meest onmiddellijke nabijheid 
van den mensch terecht komen, waardoor voor 
dezen laatste de infectiekans belangrijk wordt 
vergroot.

De ratten in Nederlandsch-Indië worden ge
parasiteerd door twee soorten vlooien, welke 
beide in staat zijn, de pest van rat op mensch 
over to brengen, nl.:

le. do Xenopsylla cheopis, een betrekkelijk 
kleine, licht (bruin) gekleurde vloo, die, evenals 
in Britsch-Indië, op Java van zeer groote be- 
teekenis is, aan gezien zij overal en dikwerf in 
grooten getale op binnenshuis levende ratten ver
tegenwoordigd is.

2e. do Pygiopsylla ahalae, een groote, donker
gekleurde vloo, die in Britsch-Indië niet schijnt 
voor te komen, en van veel minder beteekenis is 
dan do eerstgenoemde vloo, aangezien zij slechts 
in geringon getale en bovendien plaatselijk sterk 
gelocalisecrd op binnenshuis lovende ratten wordt 
aangetroffon. Zij is nl. een vloo, welke primair 
thuis bohoort op in koffietuinen en bosschen 
levende ratten (w. o. zich vele huisratten be
vinden), en eerst secundair door deze dieren naar 
de huizen wordt getransporteerd. Vandaar dat 
deze vloo in streken, waar bosschen ontbreken 
(zooals b. v. in do steden) niet op binnenshuis 
lovende ratton wordt aangetroffen.

De strijd, die in het Oosten van Java tegen de 
pest wordt gevoerd, heeft in hoofdzaak ten doel 
het contact tusschen de rat als draagster der 
besmetting en don mensch zoo klein mogelijk 
te maken (woningverbeteringeneva- 
c u a t i o). Bovendien wordt zooveel mogelijk 
getracht, do sprongsgewijze verbreiding der 
rattepest tegen te gaan, door allo rattenlokkende 
lading, als padi, rijst, maïs, kapok, enz., welke 
uit hot goïnfocteerde gebied naar pestvrijo 
streken wordt vervoerd por spoor, tram of 
grobak, to ontsmetten door uitzwaveling. Uit 
den aard der zaak staat men in dezen strijd vol
komen machteloos tegenover de geleidelijke 
verbreiding dor rattepest (Zie verder pestbe- 
strijding).

Literatuur: Mededcelingon van den Burger
lijken Geneeskundigen Dienst in Ned^rlandsch- 
Indië 1912, 1913 on 1915.

PESTBESTRIJDING. Aangezien hoii uitroeien 
van pestratten ondoenlijk is gebleken, richt de 
bestrijding er zich alléén op, den mensch door 
doelmatigo maatregelen voor de ziekte to vrij
waren. Do vaccinatie is hiortoo niet in 
staat gebleken, zoodat de bestrijding thans bo- 
beporkt is tot do woningverbetering

van
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' hunne verlaten woningen duchtig gereinigd en 

voorts hierin de meest noodzakolijkc constructic- 
verbeteringen aangebracht (z. g. provisoire 
woningverbetering). Eerst hierna 
den deze woningen wederom door do eigenaars 
betrokken. In de steden nemen deze geëvacueer- 
den vaak bij hunne landslieden tijdclijk hun in
trek. Aan deze z. g. provisoire woningverbetering 
sluit zich nu direct de wekelijkschc huizcnschoon- 
niaak aan, terwijl de volledige woningverbete
ring eerst geschiedt, als de betreffend o huizen 
hiervoor in aanmerking komen. De evacuatie 
en woningverbetering vullen elkaar dus weder- 
keerig aan. Men kan dit als volgt uitdrukken: 
Hoe verder do woningverbetering in een streek 
is gevorderd, hoe geringer de kansen voor men- 
schenpest aldaar zullen zijn, hoe minder derhalve 
de evacuatie aldaar zal behoeven to worden toe
past en omgekeerd.

Onderdeden van den Dienst der -pestbestrijdincf 
zijn :

Je. De exploratie- en klinische 
dienst. Deze omvat:

a. Hot opsporen van pestgevallen onder de be
volking (z. g. inlichtingsdienst), waar
bij met voordeel gebruik gemaakt wordt van 
de op Java algemeen ingevoerde sterftestatistiek 
van de inlandsche bevolking. (Zie verder GE
NEESKUNDIGE DIENST). De eigenlijke in
lichtingsdienst geschiedt door artsen of inlaud- 
schc geneeskundigen (in den laatsten tijd ook 
door Europeesche verpleegsters), die aan de 
hand van door het Inlandsch Bestuur ingediondo 
dagrapporten dagelijks de verdachte zieken ep 
dooden in hun ressort op de aanwezigheid vap 
pest onderzoeken. Van do dooden wordt — zoo. 
noodig — door punctie van de milt een micros
copisch praeparaat gemaakt, dat later in het 
laboratorium kan worden onderzocht.

b. De isolatie van pestzieken en hunne huis- 
genooten (z. g. contactpersonen). Zoo- 
dra een pestgeval is gceonstateord, worden de. 
zieke en de huisgenooten uit het huisovcrgebracht 
naar de isolatiebarakken. De zieke wordt hier ge
neeskundig behandeld, terwijl de huisgenooten na 
5 dagen observatie hun vrijheid herkrijgen. Voor 
do behandeling der pestlijders zijn bovendien 
ambulances (uit Holland) in werking gesteld.

e. De evacuatie van de aan pestbemetting 
blootgestelde bewoners der omliggende huizon 
(zie hiervoren onder evacuatie).

2e. Do ontsmcttingB dienst. Sedert 
de uitzwaveling der huizen niet meer wordt toe- 
gepast, is de taak van dezen dienst hooldzakelijk 
beperkt tot de ontsmetting (uitzwaveling) van 
alle rattenlokJccnde lading als padi, rijst, katjang, 
kapok, enz., welke uit het pestgebied naar 
postvrije streken, hetzij per spoor of tram, 
hetzij per grobak of prauw, wordt uitgevoerd. 
Dezo uitzwaveling van rattenlokJccnde lading, 
waarin pestzieke ratten kunnen worden ge
transporteerd, heeft ten doel, de besmetting 
van andere streken te voorkomen. (Zoo zijn 
in den begintijd dor pestepidemie de in 
het binnenland gelegen plaatsen Madioeri, Ke- 
diri en Malang van de havenstad Soerabaja uit 
besmet geraakt door het spoorwogtransport van 
groote hoeveelheden geïnfecteerde rijst). Voorts 
ressorteert onder dezen dienst de mechanische 
ontsmetting (schoonmaak) der huizon. (Zie o. a. 
hiervoren bij provisoire woningverboterin g).

cn de z. g. e v a c u a t i e. Beide maatregelen 
beoogen hetzelfde doel, n.1. den afstand tusschen 
de pestzieke rat-(ten) en den monsch zoodanig 
te vergrooton, dat voor dezen laatsto de infcclic- 
kans bolangrijk wordt verminderd, c.q. geheel 
opgehoven.

Woningverbetering. Hierbij ondergaat het huis 
dusdanige constructiewijzigingen, dat tenge
volge hiervan de huisrat de gelegonhoid ontno
men wordt, zich in de onderdeden van het huis 
dan wel ergens onopgemerkt to nestelen. Deze 
wijzigingen dienen to voldoen aan de volgende 
eischen. Do daken moeten zooveel mogclijk van 
oenvoudigc constructie zijn (z. g. 
kon met slechts twee dak vlakken). Waar mogc
lijk, moet voorts dc dubbelo nok worden toege
past, waardoor do zeer gevaarlijke doodc iuimte 
tusschen don enkelen medianen nokbalk cn do 
dakbedekking vermeden wordt. Do dakbedek
king moet van pannen, plaatijzer of blik zijn. 
Voor het steungeraamte mag slechts gebezigd 
worden hout of zware, volle bamboe, waarvan 
alle openingon nauwkeurig gesloten zijn, hetzij 
door opvullen met cement, hetzij door opspij- 
kcren van blik, terwijl voor het lichtere steun
geraamte, als spanribben, enz., hout of gespleten 
bamboe verplichtend is gesteld. Beschietingen 
zijn verboden, eveneens dubbelo wanden, tenzij 
deze laatste aan den buitenkant van het huis 
gemakkelijk beweegbaar zijn aangebracht. Ook 
plafonds moeten beweegbaar zijnen voorzien van 
een mangat. Bamboestijlen moeten zoodanig 
op neuten of steenon staan, dat zij goed aan
sluiten. Voorts is goe.do belichting 
noodzakelijk (enkele glazen dakpannen — kal
ken van de binnenzijde der dakbedekking), opdat 
het huis to allen tijde door het personeel van het 
woningtoezicht op do aanwezigheid van ratten
nesten zal kunnen worden onderzocht. Toch 
is deze verbetering der huizen op zich zelf niet 
voldoende, om de ratten uit de huizen te weren; 
de ervaring heeft n.1. geleerd, dat de huisrat on
der deze omstandigheden hare nestelplaatscn 
zoekt, óf onder den aarden vloer van het huis, óf 
in alle mogelijke huisraad, als kasten, kisten, enz. 
Om dit to voorkomen, moet aan do woningver
betering dan ook worden aangesloten een gere
gelde woningcontróle cn woning- 
schoonmaak, deze laatste hierin bestaan
de, dat ééns per weck het huis cn de in boedel goed 
worden schoongeveegd.

Evacvatie. Hieronder verstaat men de tijde- 
lijko verwijdering van de bewoners uit hunne 
huizen met de bedoeling, hen voor de pestinfectie 
te vrijwaren. Men ontloopt hierbij dus het gevaar, 
door zich uit het pest gevaarlijke huis te ver
wijderen. Deze maatregel is reeds van ouds be
kend; zoo vindt men o. a. beschreven, dat ge
durende de pestepidemie te Londen in het laatst 
der 17de eeuw vele inwoners der stad hunne hui
zen ontvloden cn een toevlucht zochten aan boord 
van vaartuigen op de Theems. Waarde woning
verbetering in hare uitvoering een permanent 
en geleidelijk karakter bezit, draagt de evacuatie 
het stempel van een zeer tijdelijken en plotselingen 
maatregel. Zij wordt thans aldus toegepast: 
Zoodra zich ergens een pestgeval heeft voorge
daan, verlaten de bewoners der omliggende hui
zen hunne woningen en zoekon tijdelijk hun 
onderdak in optrekjes, welke zij zelvcn bouwen 
op hunne erven. Gedurende dezen tijd worden
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3c. Do transportdienst. Dezo om
vat het deskundig toezicht op en het beheer van 
do Gouvernemcnts-automobiclcn, ton diensto 
dor post bestrijding. Voor het snelle transport dor 
inspecteercndo ambtenaren en dor geneeskun
digen van den inlichtingsdienst is n.1. een groot 
aantal automobielen noodig gebleken.

4c. Do woningdionst. Dezo omvat 
do pestgevaarlijk-vorklaring van gebouwen, do 
woningverbetering, do woningovernamo en do 
woningcontróle. Do woningverbetering wordt 
naar de reeds genoemde algemeen geldende voor
schriften door de inlandscho bevolking zelf uit
gevoerd onder verantwoordelijkheid van de amb
tenaren van hot Binnenlandsch Bestuur. Over 
technische voorlichting kan hierbij steeds worden 
beschikt. Voorts kan de bevolking renteloozo 
voorschotten (hoofdzakelijk in den vorm van 
materialen) van den Staat bekomen, welke voor
schotten binnen een zekeren termijn (4 jaar) 
moeten worden terugbetaald. Zijn de woningen 
eenmaal gereed, dan worden zij door het onder 
den dienst der pestbestrijding ressorteerend per
soneel der woninginspectie op do deugdelijkheid 
der aangebrachte verbeteringen onderzocht, ver
volgens in beheer genomen en op gezette tijden 
gecontroleerd.

Organisatie van den Dienst der pestbestrijding. 
De opperleiding is in handen van den Algcmeonen 
Dienstchef (standplaats Malang). Hij heeft een 
uitgebreid bureau (Hoofdbureau) tot zijn be
schikking en wordt bijgostaan door een Sous
chef. Aan het hoofd der pestbostryding in ieder 
gewest staat de Gewestelijke Leider (standplaats 
residentiehoofdplaats) en onder dezen de Plaat- 
feelljke Leiders (standplaats afdeelingshoofd- 
plaats). Het centrale pestlaboratorium te Malang 
is belast met het uit werken van allo vraagstuk
ken, zoowel de rattepest als de mcnschenpest 
betreffende. Aan het hoofd van den ontsmet- 
tingsdienst on transportdienst staan Admini
strateurs, aan het hoofd van den woningdienst 
een deskundige met den titel van Inspecteur- 
technicus. Ten behoevo van den woningdienst 
is voorts tc Malang een cursus gesticht voor een 
uniforme opleiding van het personeel (opzich
ter, oiideropzichter of mantri bij de woningin- 
spectie).

Sedert 1 Nov. 191G (Ind. Stb. 1916 no. G5G) is 
de mogelijkheid opcngcsteldom do bemoeienissen 
van den Dienst der pestbestrijding in de grooto 
steden aan de gemeentebesturen over te dragen ; 
voorSemarang en Medan is zulks reeds geschied, 
resp. bij Ind. Stb. 191G no. 657 en 1918 no. 31G.

O. L. E. d. 11.

maakto door hetgeen hij aldaar in het belang dor 
irrigatie wist tot stand to brengen. (Zie ook het 
artikel BEVLOEIINGEN). Ook op een ander 
deel van hot technisch torrein wist hij zich echter 
een welverdienden naam te maken door do 
prachtigo boogbruggen van gehouwen rivier- 
of rolstconen onder zijn toezicht gebouwd. Ge
noemd mogen o. a. worden do brug Këdoeng- 
Mënjawah met twee spanningen van 20 M.,. 
de Salatiang on Këdoeng-Agoeng elk met 20 M- 
spanning, de Këmit met vijf spanningen van 
15 M., en de door hem ontworpen brug Tembono 
over do Lok-oeloo met twee spanningen van 
18.50 M. en ééno van 34 M.; waarvan o. a. in 
het Gedenkboek van het 50 jarig bestaan v. h. 
Kon. Inst. v. Ing. eeno afbeelding voorkomt..

Na in 1872 met een tweejarig verlof wegens 
langdurigen dienst naar Nederland te zijn ver
trokken, werd hij in 1874 een korten tijd eerst
aanwezend ingenieur in Cheribon en nog dat
zelfde jaar bij het technisch bureau te Ba
tavia als hoofdingenieur geplaatst. In 1876- 
met den Heer Edeling in commissie gezonden 
naar do Brandowijnsbaai bij Padang, kwam hij. 
bij de terugreis om het leven door de schipbreuk 
van de „Luitenant-Generaal Kroesen” in straat- 
Lagoendi, op 21 Juli 1876, toen van de 300 
personen slechts 60 gered werden, w. o. Edeling.. 
Eets lijk is nooit gevonden. Omtrent zijn archeol. 
werkzaamheid op het Diëngplatcau, zie Not_ 
Bat. Gen. deel XIV, 1876, blz. 49 e. v.

PËTAG (soend.). Zie EUGENIA DENSIFLO- 
RA.

PËTAI (mal.), Peté (jav.). Zie PARKIA SPE- 
CIOSA.

PËTALING (mal.). Zio OCHANOSTACHYS.
PETAPA’SCH, Zie TOMINISCHE TALEN.
PËTAPAHAN. Kleine nederzetting in de af- 

decling Bëngkalis van het gouvernement Oost
kust van Sumatra. Zij is gelegen aan de Tapoeng 
Kiri, die met de Tapoeng Kanan de rivier 
Siak vormt. Hier richtte de O. I. C. in 1689, na
dat bij contract met den Sultan van Djohor haar 
tolvrije alleenhandel op de Siakrivier was ver
leend, een kantoor op, dat de eerste vestiging der 
Nederlanders ter Oostkust was. Het kantoor 
werd wegens den geringen omvang van den han
del reeds het volgend jaar verlaten.

PËTÉ SÉLONG (jav.), Zie LEUCAENA.
PËTÉ TJINA (jav.). Zie LEUCAENA.
PËTI (IKAN) (mal.). Zie KOFFERVIS- 

SCHEN.
PËTIAMBANG. Dit is sinds menschenheugenis 

do thans door niemand begrepen erfelijke titel 
van den Këdjocrön van Gajö Locos. Zie GAJO- 
LAND.

PËTINGGI, een dor gewono namen van het 
dorpshoofd op Java. Zio onder DESA, deel I, 
bl. 591.

PËTIS (jav., soend.). Zio OEDANG.
PËTJAH BËLIlJÏG (DAOEN) (mal.). Zie STRO- 

BILANTHES. /£ ' ° r - J >
PËTJARI (jav.). Zie MIC HE LI A CHAMPACA.
PËTJOEK (jav.). Naam voor een Aalscholver, 

Phalacrororax javanicus. Op Celcbos heet Ph, 
melanolcucus Manonoclobo.

PËTJOEK OELA (jav ). Zie SLANGHALS- 
VOGEL. j ,

PËTOLAofpatola(MAL.),patols\(jAV.), enz. Dit 
woord, van onbekende beteekonis, hangt mot een 
aantal Indische zaken samon. In hot Sanskrit be-

I
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PESTVLOO. Zie VLOOIEN.
PET (GERARD AGRICOLA) werd op 17 Juli 

1834 geboren tc Hoorn, als zoon van den burge
meester van Berkhout, en trad in 1855 als op
zichter in dienst van don Rijks Waterstaat, 
welke betrekking hij lator verwisselde mot die 
van provinciaal opzichter in N.-Holland. In 
December 1858 werd hij ter beschikking gesteld 
van don Gouverneur-Generaal, ten einde be
noemd te worclon tot aspirant-Ingenieur van den 
Waterstaat in N. I., daar men niet genoog jorigo 
ingenieurs mot het Delftsche diploma kon ver
krijgen. In 1861 was hij reeds eerstaanwezend 
ingenieur — tevens do eonigo Ingenieur — in 
het gewest Bagëlö.n, waar hij oen groot dool van 
zijn diensttijd doorbracht, en zich vooral naam
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Daarvoor is een bepaalde reden, die echter hicrnict 
kan worden besproken. Ook in Indiëisdithe»,geval; 
het mineraal komt daar, voor zoover bekend, uit- 
sluitend voor in de ondcrafdcclingcn miocccn en 
plioceen der genoemde periodo; het wat oudere 

bevat wellicht hier en daar wat petroleum, 
doch is nog nergens productief bevonden.

De bekende antiklinaal-thcorio bezit ook voor 
Indië volstrekte geldigheid; vooral de in die 
antiklinalen soms optredende plaatselijke ver- 
breedingon (koepels) zijn daar zeer productief. 
Waar echter de plooien, door intensievere druk- 
werking, zijn overgegaan in scherpere vouwen, 
de lagen dus meestal steiler hellen en de vorming 
van koepels uitgesloten is, schijnt in Indië niet 
op ontgin baarheid der olie te mogen worden 
gerekend. Daar juist in de streken, waar zulke 
steile olievoerende lagen voorkomen, deze niet 
zelden aan de oppervlakte uitkomen en dan 
(vooral waar zij door riviertjes of moerasgrond 
gesneden worden) aanleiding geven tot vele „na
tuurlijke” olie vind plaatsen, is dit tallooze malen 
de oorzaak geweest van vruchtelooze pogingen 
om olie te vinden.

Uit het voorafgaande volgt dus dat, alvorens 
men tot boringen op een terrein overgaat, een 
zeer nauwkeurig geologisch onderzoek bepaald 
noodzakelijk is. Dit bestaat, behalve uit waarne
mingen aan de oppervlakte, uit het, volgens een 
vastgesteld systeem, graven van een menigte 
ondiepe putjes in sleuven, loodrecht op de beken
de of vermoedelijke antiklinaalrichting tot op 
het vaste gesteente, waar dan de ligging der 
lagen wordt bepaald. Is het geheele daarvoor in 
aanmerking komende terrein op deze wijze be
werkt, en zijn de resultaten in teekening gebracht, 
dan kunnen daaruit liet juiste beloop van do 
antiklinaal of de bouw van den koepel, alsmede 
de beste plaatsen voor de boringen worden afge
leid en kan men ook dikwijls een schatting maken 
van do diepte, tot waar zal moeten worden geboord 
om de olie aan te treffen. Het spreekt vanzelf dat 
door het neerbrengen van een zeker aantal on
diepe kern boringen hetzelfde, en in vele gevallen 
een betrouwbaarder resultaat kan worden bereikt.

duidt hetl°. cone soort gcschildcrdozijdo vanGuzc- 
rato, en cenigo andoro geweven stoffen, 2°. oono 
soort bittoro komkommer, 3°. oono soort schclp- 
dior (patolnka, Sanskr.). In do verschillende talen 
van den Ind. archipel hooft- dit woord soortgelijko 
beteokenisson behouden. In het Jav. is het ceno 
soort fijne zijden stof of zijdon barègc, moest 
heldor van kleur (knin pêtola). Op Ambon is 
kain patola een rood lijnwaad van bijzónder pa
troon en zeor gewild. Voorts hceton verschillende 
Cucurbitaceae, van do geslachten Luffa, Tricho- 
santhes en Momordica (zie PËPARÉ) in Indië 
pëtola. Een dozer, Lxtfja Petola uit Japan, heeft 
er don soortnaam aan ontleend. Als naam oencr 
veelkleurige schelp, Bëja petola, komt dit woord 
o. a. voor in Rumphius, Amb. Raritoitkamor (II, 
bl. 71.) Dezelfde auteur vormeldt ook een groote 
slang van dien naam, Oclar pëtola. In do Mina- 
hasa heet nog lieden een Python-soort petola, 
evenals eene Lufja. Verband tusschen dozen ge
lijken naam voor slang on plant schijnt te worden 
gevonden bij éóne plantensoort-, n.1. Trichosathes 
anguiba, een bitter komkommergewas met 
vruchten, dio op een slang gelijken. De „oclar 
pëtola” kan echter den naam ook gekregen heb
ben naar de heldere kleur, vergoloken met „kain 
pëtola” en „beja pëtola”; ook een „kajocpatola” 
is op Ambon bekend. De slang pëtola is beschre
ven als Colubcr pethola L., syn. Oxyrhopus petola- 
rius, volgens Cat. Brit. Mus. levende in Z.-Ameri- 
ka volgens Brehm Zamenis pctalarius = gcino- 
neusis, do springslang in Europa. In Fransche 
woordenboeken vindt men ook vermeld Pétole 
(péthole): Serpent d’Afrique.

PETROLEUM. Men onderscheidt: ruwe petro
leum, beter aardolie genoemd (zie aldaar) en 
geraffineerde- of lichtpetrolcum. Waar hier in 
het vervolg van „petroleum” sprake is wordt 
daarmede het ruwe product bedoeld.

A. Ontstaan. Petroleum behoort tot de orga- 
nogene mineralen; vrij algemeen wordt thans 
aangenomen, dat verreweg de grootste hoeveel
heid ervan is ontstaan uit laag-georganiseerdc 
kleinste dieren en planten (plankton), die in 
stilstaand of zeer weinig bewogen water (meest
al in lagunen of moerassige gedeelten langs de 
kust) tot ontwikkeling kwamen, na het afster
ven een eigenaardig slik (sapropelium) op den 
bodem vormden en daar, bij gelijktijdige zeer 
langzame daling van dat gedeelte der aardkorst 
en zoo goed als totale afwezigheid van zuurstof 
een rottingsproces ondergingen. Daarbij konden, 
onder medewerking van druk en (of) verhoogde 
temperatuur, benevens van baoteriën, op den 
langen duur door verschillende, ten dccle zeer 
samengestelde, chemische werkingen zoowel 
de natuurlijke gassen als de vloeibare petroleurn- 
•soorten ontstaan (zie: Potonió, die Entstehung 
der Steinkohle und der Kaustobiolithe über
haupt). In gunstige gevallen blijven deze dan in 
de poriën van de mede afgezette zanderige 
stoffen opgesloten, tot zij door het neerbrengen 
van een boorgat (of door natuurlijke scheuren) 
gelegenheid vinden om te ontwijken.

B. Geologisch voorkomen. Ofschoon petroleum, 
krachtens de genoemde ontstaan s voor waard en, 
in alle geologische perioden kan voorkomen — 
en ook werkelijk voorkomt — zijn de voornaamste 
petroleum velden der aarde (behalve in Pennsyl- 
vaniëen aangrenzende streken) alle gelegen in af
zettingen der tertiaire periode of in weinig oudere.

coccen

Over de hoeveelheid olie, die het terrein zal bevat
ten, geeft echter het geologisch onderzoek hoog
stens vermoedens, doch geen afdoend licht; dit 
kan alleen door boringen tot op het olieniveau 
worden uitgemaakt.

C. Geograjisch voorkomen. Dj drie groote eilan
den Suinatru, Java cn Borneo zijn alle rijk aan 
mioccno cn pliocene afzettingen en zij zijn dan 
ook alle gebleken rijk aan petroleum te zijn. Toch, 
als men nagaat hoe klein de gezamenlijke opper
vlakte der productieve olieterreinen in Indië is 
(die der produccerende of geproduceerd hebbende 
concessies is ongeveer 90.000 II.A. op Java, 
120.000 H.A. op Sumatra en 180.000 H.A. op 
Borneo, te zamen dus slechts weinig grooter dan 
dc provincie Friesland), komt men tot de over
tuiging ,dat maar zelden de voorwaarden voor 
het ontstaan óf van petroleum op zich zelf, öf 

productieve terreinen voorhanden zijn ge
weest, óf dat vele der oorspronkelijke terreinen 
verdwenen zijn. (Men zie b. v. do kaarten, voor
komende in het Jaarboek 1914 v/h Geol.- 
Mijnbouwkundig Genootschap v. Ned. en Kol.). 
Daarenboven komt altijd slechts een deel van liet 
concessietcrrein in aanmerking voor het plaatsen 
van boringen; anderdeels echter bestaat de
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lijkheid dat onder de alluviale vlakten nog olic- 
terreinen gelegen zijn, die misschien nooit of 
alleen bij toe val zullen worden ontdekt.

De olicconccssics zijn gelegen: op Sumatra in 
de Oostclijkc helft van Atjèh, in de residentie 
Oostkust van Sumatra en in Palembang; op 
Java in de residenties Rembang, Socrabaja en 
Semarang; op Borneo in de landschappen Ivoetei 
en Boclocngan. Noch op Celcbes, noch op een der 
kleinere eilanden, is tot nog toe olie in exploita
bele hoeveelheid gevonden. Ook op Ceram, waar 
men sedert jaren bezig is met boren, schijnt een 
gunstig resultaat nog steeds uit te blijven; in 
1916 was de productie hier slechts 3263 ton, die 
reeds in hotvolgondo jaar tot 2248 ton terugliep.

D. Eenige algemeene aanteekeningen over de 
Indische terreinen, o.) Evenals in de kolenterrei
nen in den regel verscheidene lagen van het bitu
men onder elkaar voorkomen, is ook in de In
dische olievelden gewoonlijk meer dan een gestcen- 
tclaag petroleumhoudend; men noemt ze soms, 
ofschoon eenigszins oneigenaardig, petroleum- 
niveaux. Er zijn gevallen bekend, waarin tot 7 
zulke niveaux zijn aangetroffen, meestal echter 
vindt men ernict zoo veel en is het aantal zelden 
grooter dan 2 of 3, waarvan dan één het voor
naamste en meest productieve is.

b.) Men weet algemeen dat de ruwe petroleum 
tamelijk verschillend kan zijn in chemische sa
menstelling, en dit is ook in Indië het geval. Die 
van Sumatra is over het geheel rijk aan lager 
kokende koolwaterstoffen (benzine) en geeft 
daarbij een groot percentage uitstekende licht- 
olie van laag Sp. Gew. De Palcmbang-olie is, in 
tegenstelling met die van Noord-Sumatra, vrij 
rijk aan asfalt. Het paraffinegehalte daarentegen 
is op Sumatra tamelijk gering. Van do Bornco- 
oliën is die van Tarakan zeer zwaar, bevat bijna 
geen lichtpetrolcum en is tot nog toe alleen als 
brandstof (residu, liquid fuel) gebruikt; ook die 
uit de boven «niveaux der Koctoi-terrcinen is 
arm aan kerosine; die uit het beneden-niveau is 
daaraan rijker en bevat ook vrij veel paraffine. 
Wellicht vindt men nergens zulk een afwisseling 
in samenstelling als in de betrekkelijk kleine 
olicstrcek van Java. Dc olie van de 3 op één anti- 
klinaal gelegen concessies ten Westen van Soera- 
baja heeft een vrij hoog Sp. Gew. en bevat slechts 
een paar % benzine doch veel asfalt; die van 
een wat Noordelijker gelegen antildinaal is veel 
rijker aan kerosine en benzine en bevat paraffine, 
soms in aanzienlijke hoeveelheid. In het Rem- 
bang’schc is de olie van Panolan , uit het bene- 
denniveau van DjÖpon en uit het bovonniveau 
van Tinawoen nogal rijk aan benzine en geeft 
een groot percentage goede lichtolic; die van 
Panolan en uit het bonedenniveau van Tinawoen 
is rijk, die van Djépon arm aan paraffine, de 
onder-olic van Tinawoen arm aan benzine. De 
olie van Noord-Somarang is bijzonder rijk aan 
benzine en aan uitstekende kerosine, zoodat hot 
jammer is dat de terreinen hier zoo weinig pro
ductief zijn; die van Zuid-Semarang komt meer 
overeen met die van Panolan en is sterk paraffinc- 
houdend.

c). Eigenaardig is het verschil in ligging tus- 
Bchen de Koetci- en Palcmbang-terreinen eencr- 
zijds en de Noord-Sumatra- en Java- terreinen 
anderzijds; terwijl bij de eerste boven de olieni- 
veaux alt ijd bruinkoollagon optreden, ontbreken 
deze in de laatsto geheel.

d) . In overeenstemming met hot hoogo ge
halte aan benzine is op do Sumatra-tcrreincn ge
middeld veel meer gas bij dc olie aanwezig dan 
op Borneo en Java. Zooveel mogelijk wordt dit 
gas benut als brandstof onder do ketels, als 
voeding voor gasmotoren, tot verlichting enz.

e) . In het algemeen is do diepte, waarbij do 
olie wordt aangetroffen, in Indië niet groot; Bor- 
nco met ongeveer 600 M. maximum heeft daarbij 
het record; op dc meeste der g-ootcre Sumatra- 
en Java- velden behoeft men niet dieper dan 200 
k 250 M. te gaan, ofschoon hier on daar ook 
lager gelegen productieve niveaux zijn aange
boord (b.v. Djëpon).

E. Techniek. Do aangeboorde olie loopt öf 
(bij voldoenden gasdruk) van z:lf uit het boor
gat, óf wordt daaruit kunstmatig aan de opper
vlakte gebracht. Do uitvloeiende olie is dikwijls 
met meer of minder (meest zout) water ver
mengd, terwijl ook niet zelden slik en andere ver
ontreinigingen worden medegevoerd; zij wordt 
daarom opgevangen in tanks en daar ccnigen 
tijd in rust gelaten ter bezinking van alle niet- 
olieachtigo stoffen, daarna wordt zij naar de 
raffinaderij gebracht, meest met behulp van 
sterke pompen door pijpleidingen. Die van Përlak 
naar Brandan en die van Moeara Enim naar 
Pladjoe zijiTbijna 150 K.M. lang; daar één pomp 
een te grooten druk zou moeten uitoefenen, wor
den zulke grootc afstanden in eenige doelen ver
deeld en op elk dier doelpunten wordt een pomp
station ingericht. Het aantal in Indië werkende 
raffinaderijen was vroeger 9, n. 1. te Pangkalan 
Brandan (Koninklijke) en Rantau Pandjang 
(Langkat Co), beide ter Sumatra’s Oostkust; 
BajocngLëntjir(Sumpal), Pladjoe (Moeara Enim) 
en Bagocs Koening (Moesi Ilir) in Palembang; 
Wonokromo, Tjëpocen Semarang (Dordtsche) op 
Java êh Balik Paqmn (Shell) in Oost-Borneo. 
Thans zijn daarvan eeriigo buiten werking ge
steld, ten einde het bedrijf meer te concentreeren 
en dus goedkooper te maken. Door distillatie en 
verdere bewerkingen worden in die fabrieken uit 
het ruwe product gewonnen: benzine, kerosine 
(lichtolic), motorolie (zware olie), machineoliën, 
paraffine, asfalt en residu.

E. Geschiedenis. De ruwe petroleum was aan de 
inlanders reeds lang bekend; zij gebruikten haar 
voor verschillende doeleinden: verlichting, sme
ren, geneeskunde. De naam Pëlantoengan, die op 
Java veel voorkomt, duidt reeds daarop (lantoeng 
= aardolie). In 1863 kende de toenmalige chef van 
het mijnwezen, C. de Groot, reeds dc voornaamste 
natuurlijke vindplaatsen van ruwe olie op Java en 
enkele in Palembang; men dacht echter, en dat 
was ook de meening van den bekenden Jung- 
huhn, dat de hoeveelheid niet voldoende zou zijn 
voor een behoorlijke ontginning. Versterkt 
werd men in dat denkbeeld door hot mislukken 
der pogingen, door dc Ncd. Handelmaatschappij 
tusschon 1868 en 1S76 gedaan om in het Ciieribon- 
sche olie aan te boren: de concessie Madja werd 
in 1S73 verleend en in 1SS0 ingetrokken.

De eerste, die daarna weer zijn aandacht ves
tigde op dc aardoliewinning was A. J. Zijlker, 
die reeds in 18S0 een monster ruwe olie bij het 
mijnwezen ter onderzoek aanbood, en in 1883 van 
den Sultan van Langkat conccssio vorkroog op 
een terrein aan de Lepan-rivier, waarop een groot 
aantal natuurlijke vindplaatsen (oliemeren, 
tolaga’s) bekend was. Zolf gcon genoegzame
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ccnige pogingen om zelf to boren, een royalty- 
met een der hoofdmaatschappijen,, 

rbij deze de geheele exploratie en exploitatio 
verrichtte en voor do verkregen ruwe olie of 
lichtpetroleum een zekere som jicr eenheid uit
keerde. Hiervan zijn te noemen op Sumatra: de 
Pörlak, de Atjèh, de Langsar, de Ncd. Ind. Ex
ploratie-Mij., de Exploratie-Mij. Nederland; op- 
Java: de Panolan, de Rembang, de Plantoengan,. 
do Kalipiting; op Borneo: de Tarakan, de Koetei 
Exploratie-Mij. Ook de Ceram Potr. Mij. deed dit.

Sedert de oprichting der eerste petroleumruaat- 
schappij, de Dordtsche, hebben tot heden onge
veer 50 maatschappijen bestaan, welke de explo
ratie, resp. exploitatie van petroleum in Indië- 
beoogden (de M.pijen, die alleen royalty-con- 
tracten sloten zijn dus in dit getal niet begrepen); 
hiervan hebben alleen de terreinen der hoogcr 
genoemde vennootschappen een b. koorlijke pro
ductie opgeleverd.

Java. De Dordtsche Petroleum-Mij. (D. P. M.) 
kreeg langzamerhand de beschikking over do 
olie van alle bekende velden op Java (met uit
zondering van dat der Java Petr.Mij.); haar be
drijf beperkte zich wezenlijk tot Java en Madocro, 
terwijl ook de verkoop na 1 Jan. 1904, ten gevolge 
van een met de andere producenten gesloten over
eenkomst, zich uitsluitend tot Java bepaalde. 
Wel verrichtte zij boringen op de concessieter- 
reinen der steenkolen-Mij. Oost-Borneo (1896/7) 
en der Deli-Mij. op Sumatra (1897/8), doch in bei
de gevallen zonder gunstig resultaat. Terwijl in 
de eerste jaren de boringen alleen in de residentie 
Soerabaja plaats vonden, waar een raffinaderij, 
te Wonokromo, dicht bij de hoofd plaats was ge
bouwd, en nog 2 concessies: De twaalf desa’s en 
Lidah koelon, verkregen waren, werd in 1893 een 
royalty-contract gesloten met de houders van 
een vergunning in de res. Rembang, de latere 
concessie Panolan. De boringen hadden hier 
zulk een succes, dat besloten werd tot den bouw 
eener tweede fabriek te Ngareng aan de Solori- 
vier (de naam werd bij den aanleg -van den tram
weg veranderd in Tjëpoe), die tevens werd in ge
richt voor de fabricage van paraffine, waaraan 
de Panolan-olie rijk bleek te zijn. Dat deze fa
briek reeds spoedig die van Wonokromo in capa
citeit evenaarde, later overtrof, was te danken 
niet alleen aan de aanzienlijke productie van 
Panolan, doch ook aan die van het Tinawocn- 
terrein, welks olie krachtens contract vanaf 
1896 aan de fabriek der Dordtsche werd afge- 
lcverd. Ook met de Mij. Gaboes, die in het zuiden 
der res. Semarang een terrein exploiteerde, werd! 
een leveringscontract gesloten; de productie van 
de overigens goede olie bleef echter gering. In 
1898 werd, ten einde op alle gebeurlijkheden voor
bereid to zijn, een reservefabriek van kleiner 
capaciteit gebouwd ter hoofdplaats Semarang. 
Nu de D.P.M. zich door hare drie fabrieken en 
hare flink produceerende terreinen een sterke 
positie had verschaft, ging zij niet alleen voort 
met op eigen vergunningen onderzoekingen in te 
stellen, doch kreeg zij ook legio aanbiedingen 
van andere vergunninghouders om royaltycon- 
tracten te sluiten. De meeste dier terreinen 
bleken echter na gehouden onderzoek niet voor 
exploitatie geschikt. In enkele Rembang-tcr- 
reinen (Djëpon, Plantoengan, Kalipiting, Banjoe- 
bang) en in een Soera ba ja-terrein (Metatoe) 
slaagden Je boringen naar wensch» terwijl nog op

middelen bezittende en geen geld kunnende krij
gen voor zijn onderneming, slaagde hij er ten 
slotte in de Indischo regeering voor de zaak to 
interessccren, die er personeel en materieel heen
zond; het gelukte den ingenieur 
1885 in eenigo boringen op iets meer dan 100 M. 
diepte olie van zeer goede hoedanigheid in voldoen
de hoeveelheid aan te treffen, en het bewijs to 
leveren voor de levensvatbaarheid eener petrole- 
umonderneming aldaar. Toch duurde het nog 
tot 1890 vóór een hollandsche combinatie de 
exploitatie aandurfde, en met een kapitaal van 
/1.300.000 do Koninklijke Maatschappij tot 
Exploitatio van Petroleum bronnen in Ned. Indië 
in het leven riep.

Intusschen had ook de gouvernementsmijn- 
ingenieur A. Stoop, die met Soerabaja als stand
plaats met de leiding der artesische boringen in 
Oost-Ja va was belast, de in do buurt voorkomen
de natuurlijke olievindplaatsen bestudeerd, en 
wist hij eenige hccren in 1887 tot de oprichting 
der Dordtsche Maatschappij tot opsporing en 
exploiteeren van Petrolcumbronnen op Java, 
met het bescheiden kapitaal van ƒ 75.000 gulden, 
te bewegen. De eerste 8000 kisten lichtolie van de 
concessie Djabakota werden in 1889 uit de eigen 
raffinaderij geleverd en verkocht. In 1890 werd 
de naam gewijzigd in „Dordtsche Petroleum
vaat schappij” en het kapitaal gebracht op 
ƒ 350.000.

Omstreeks denzelfden tijd (1889) sloot de 
oud-gouvemementsmijningenieur J. H. Menten 
een overeenkomst met den Sultan van Koetei, 
waarbij hem concessie voor de winning van petro
leum werd verleend op een terrein, gelegen aan 
de Sanga Sanga-rivier, waar eveneens natuurlijke 
vindplaatsen voorkwamen en die in 1891 door 
de Regeering werd goedgekeurd (concessie Louïse). 
De Heer Menten stelde zich in verbinding met 
engelsche kapitalisten w. o. Sir Marcus Samuel, 
die in 1898 de Ned. Industrie- en Handelmaat
schappij te Amsterdam oprichtten, en op welke 
de concessie werd overgedragen nadat de produc
tiviteit bewezen was (1899).

In het voorgaande is met enkele woorden de 
aan vang geschetst van de olieindustrie op de 
drie hoofdeilanden van Indië. Vele oliemaatschap
pijen zijn sedert opgericht, doch behalve de drie 
genoemde hebben slechts enkele zelf het geheele 
bedrijf ter hand genomen n. 1. de Moeara Enim, 
de Moesi Ilir, de Sumatra-Palembang of Sumpal, 
de Mij. tot Mijn-, Bosch- en Landbouwexploita
tie in Langkat (de Langkat Co. of Hatt Co.). In
tusschen moeten in dit verband ook genoemd 
worden de Java Petroleum-Mij. (sedert 1913 Al- 
gemeene Petroleum Co. genoemd), die een kleine 
concessie in de residentie Semarang exploiteerde 
en een fabriek te Semarang oprichtte, doch 
steeds een kwijnend bestaan leidde, al heeft zij tot 
op den huidfigen dag 
weten te bewaren, en de chineesche eigenaars 
der vlak bij Soerabaja gelegen concessie Goenoeng 
Sari, die eenige boringen verrichtten en zich een 
paar distilleerketels aanschaften, doch ten slotte 
het weinig loonend bedrijf aan de Dordtsche 
overlieten.

Enkele andere namen alleen het boorbedrijf 
ter hand: de Tinawoen en de Gaboes op Java, 
de Zuid-Përlak op Sumatra, doch sloten leve
ringscontracten met de eigenaars eener raffinaderij. 
De meeste echter sloten, hetzij dadelijk, hetzij na
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het verlengde der Soerabaja-antiklinaal een 
nadere concessie, Made, werd verkregen. Ook de 
Petr.-Mij. Rembang staakte ten slotte haar eigen 
werkzaamheden cn sloot met de Dordtsche een 
contract; de concessies Toengkocl en Tjandi 
konden later op die terreinen worden aange
vraagd. Verder werd nog een terrein om dat der 
•Java Petr.-Mij. heen in concessie verkregen 
(Tjiplook), doch de productie was cn bleef hier 
gering.

Van de concessieterreinen der D. P. M. werd 
tot uit. 1916 circa 3.350.000 K.L. ruwe olie 
gewonnen.

Veel verwachting had de Mij. van het eiland 
Madoera, waar een aantal natuurlijke vindplaat
sen voorkomt. Een der eerste putten bij 
Boedjoer Tcngah, leverde in een etmaal 100.000 
L. olie, werd daarna wegens gebrek aan berg
ruimte afgesloten, doch gaf na het heropenen 
niets meer; andere putten hadden hier geen 
succes. Ofschion men zich door het aanvragen 
van 20 concessies van het grootste gedeelte der 
vermoedelijk olievoerende streek had verzekerd, 
werd alleen bij Kertegcneh nog wat olie aange
boord, doch bleven ook hier de pogingen om een 
winstgevend bedrijf te verkrijgen vruchteloos. 
In 1906 werd het werk op Madoera voor goed 
gestaakt.

De Mij., die de Tinawocn-concessie exploiteer
de, zag hare productie gaandeweg verminderen 
en verkocht ten slotte in 1903 haar geheele 
bezit aan de Dordtsche, aan wie het gelukte het 
terrein weer er boven op te brengen en tot een 
van haar meest waardevollc bezittingen te maken.

Terwijl de Dordtsche zich, na de mislukte 
pogingen op Borneo en Sumatra, niet meer met 
die eilanden had ingelaten, begon zij er in 1906 
weer hare aandacht aan te schenken. Boringen, 
in de ondcrafdeeling Waroekin der afd. Marta- 
poera voor de Mijnb.-Mij. Martapoera uitge
voerd, hadden geen succes; wel werd olie aan
getroffen, doch in onvoldoende hoeveelheid. 
Later werden geologische onderzoekingen uitge
voerd in Boeloengan, Koetei en Palembang en 
was men in laatstgenoemde residentie met con 
paar boringen begonnen toen de aandeelen der 
Mij. in 1911 door de Bataafsche Pelrolcum-Mij. 
werden overgenomen, cn de Dordtsche als zelf
standige producent dus ophield te bestaan (zie 
hierover later). Intusschen dient hier nog te 
worden vermeld dat, toen in 1897 do behoefte 
werd gevoeld om over ruimere kasmiddelen te 
beschikken, een nieuwe Mij., de Dordtsche- 
Petroleum Industrie-Mij. (D.P.I.M) te Amster
dam werd opgericht met een maatsch. kap. van 
/ 30 mill., die alle aandeelen der D. P. M. over
nam en zich o. a. ten doel stelde deze Mij. finan
cieel te steunen, waartegenover haar een annuï
teit werd betaald, doch die zich met het tech
nische bedrijf niet inliet. Door de verwisseling 
der aandeelen D. P. M. tegen zulke van do 
Koninklijke en do Shell word do D. P. I. M. dus 
een holding-company van deze. Later werden 
do aandeolen Sholl tegen zulke dor Koninklijke 
omgcwisseld. In don laatstcn tijd is ook de Ko
loniale Petr.-Mij. met boringen op Java begon
nen, en schijnt in Z.W.-Rembang eenig succes 
te hebben. Ook do Koninklijke zelvo begon 1905 
met eigen onderzoekingen op dat eiland.

Borneo. Behalve de concessie Louisc had de 
Heer Menten nog een andere, Mathilde, ver

kregen, gelegen rondom de Balik Papanbaai, 
welke eveneens op de Ncd. Ind. Industrie- en 
Handcl-Mij. werd overgedragen. Ofschoon do 
laatste zoo goed als niet productief bleek, was 
die van Louisc van dien aard, dat de Mij. blijk
baar met haar bezit tevreden was, cn weinig of 
geen moeite deed om meerdere terreinen voor zich 
te verzekeren; een verkregen optie op cenigc 
vergunningen der Oost Bornco-Mij. werd 
niet uitgeoefend. Wel verkreeg de Mij. 
rcusachtig groot terrein (135.000 H.A.), tusschen 
hare beide andere in gelegen, onder den naam 
Nonny in concessie, doch er werd zeer geruimen 
tijd niet op gewerkt, cn pas in de laatste jaren 
begint ook dit terrein aan de productie mede te 
doen.

De concessies leverden tot uit. 1916 minstens 
8 milloen K.L. aan ruwe olie.

Daar de aandeelen der N. I. I. & H. M. alle in 
handen waren van de Shell Transport & Trading 
Co te Londen, werd het bedrijf bij de fusie van deze 
laatste met de Koninklijke (1907) door de Ba
taafsche Petroleum-Mij. overgenomen (zie hier
onder).

Sedert eenige jaren werden in Borneo, speciaal 
in Boeloengan, ook boringen verricht door de 
Ncd. Mij. t. h. verrichten van'Mijnbouwkundige 
werken, welke later een explor.- en exploit.-con
tract sloot met de Bataafsche. Over verdere 
werkzaamheden op dit eiland zie bij Dordtsche 
en Koninklijke.

Sumatra. De bespreking van de Koninklijke 
tot het laatst uitstellende zal in korte woorden 
de geschiedenis der voornaamste andere M.pijen 
worden medegedeeld.

Het eerst (1894) werd het petroleumbedrijf ter 
hand genomen door de Mij. tot Bosch-, Mijn- en 
Landbouwxploitatie in Langkat, aan urie in 1896 
de concessie Boeloe Telang werd verleend. De Mij. 
werkte in hoofdzaak met Engclsch en Chineesch 
geld, cn in Shanghai werd in de shares der Mij. 
een levendige handel gedreven. Het terrein was 
zeer productief en leverde tot uit. 1916 onge
veer 2.200.000 K.G. ruwe olie. In 1910 werd met 
de Koninklijke een. koopcontract gesloten voor 
het ruwe product.

In Juni 1897 volgde bijna gelijktijdig de op- ' 
richting van 2 petrolcummaatschappijen: de 
Moeara Enim en de Sumatra-Palembang (Sum- 
pal). Do eerste legde de hand op de beste der 
Palembangtcrreinen die, nadat de productiviteit 
ervan was aangetoond, door een bijna 150 K.M.. 
lange pijplijn met de raffinaderij te Pladjoe (aan 
den rechteroever der Mocsi, beneden de hoofd
plaats Palembang) werden verbonden. In 1899 
werd de eerste lichtpctroleum verscheept, doch 
reeds in 1904 werden alle bezittingen verkocht 
aan de Koninklijke. De 3 concessies der Mij 
(Moeara Enim, Babat cn Bandjarsari, waarvan 
de eerste verreweg de voornaamste) leverden tot 
uit. 1916 ongeveer 3.150.000 K.L. ruwe olie. 
De Sumpal verkreeg do concessie Palembang, 
meer in het N.O. der residentie, dicht bij do 
Lalangrivicr gelogen, aan welke rivier bij Ba- 
joeng Lëntjir de raffinaderij gebouwd werd. Het 
terrein was veel minder rijk en leverde tot uit. 
1916 slechts 500.000 K. L. olie. Dezo Mij., die 
door haar bestuur in nauwe relatie tot de Konink
lijke stond, sloot reeds spoedig mot deze een 
verkoopcontract voor do verkregen markt pro
ducten, en in 1902 nam deze het geheele bedrijf
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den Heer Kesslcr dienstig was, daar hij er reeds 
spoedig in slaagde een overeenkomst te sluiten 
betreffende de in Atjóh gelegen concessie Peu- 
reula (toebehoorendc aan de. Petr. Mij. Holland- 
Perlalc, de latere Perlak Petr. Mij.) waarop in 
het laatst van 1899 do eerste spuitende put op 
betrekkelijk geringe diepte werd beëindigd. Dit 
terrein werd door een circa 150 K.M. lango 
pijplijn met de fabriek verbonden en leverde tot 
uit. 1916 ongeveer 4 millioon K.L.ruwc olie. Daar
enboven gelukte het op het oude terrein Telaga 
Said op een dieper niveau olie aan te boren, 
ofschoon de vroegere productie ook daardoor 
bij lange niet bereikt werd. Dit terrein leverde 
in het geheel ongeveer 1.500.000 K.L. op.

Het onverwachte overlijden, in het begin van 
1901, van den Heer Kessler was een gevoelig ver
lies voor de Mij.; in den tegen woord igen hoofd
directeur H. W. A. Deterding vond zij echter 
een uitstekenden opvolger.

Dat de Palembang’sche Petr.M.pijen de een na 
do ander door de Koninklijko werden geabsor
beerd is reeds boven medegedeeld; de Langkat 
Co. gaf de voorkeur aan een geheel zelfstandige 
positie en cedeerde pas in 1910.

In 1901 begon de Mij. hare werkzaamheden 
ook tot Borneo uit te breiden en wel het eerst 
op aan de Oost-Borneo-Mij. toebehoorendc ver- 
gunningsterreinen, waarop in 1903 de concessie 
Moeara werd verkregen, die sedert bijna 1 mil- 
lioen K. L. ruwe olie opleverde. In hetzelfde 
jaar werden onderzoekingen aangevangen op 
het eiland Poeloe Miang van de Koetci Explo
ratie-Mij.; wel werd hier een kleine productie 
verkregen, doch van een exploitatie op eenigs- 
zins groote schaal is nog geen sprake geweest. 
De bijzondere rijkdom aan benzine van de Miang- 
olie is de reden dat de pogingen nog altijd niet 
zijn opgegeven. In 1902 werd een contract ge
sloten met de Tarakan Petr. Mij, die reeds sedert 
1900 op het eiland van dien naam (landschap 
Boeloengan) aan het boren was. De tot uit. 191t> 
hier gewonnen olie (circa 1.800.000 K.L.) is 
echter alleen bruikbaar voor brandstof, niet 
voor distillatie op lichtolie.

Dat op Java, waar vanaf 1905 onderzoekingen 
werden ingesteld, weinig succes te boeken was, 
is niet te verwonderen, daar de goede terreinen 
hier alle in handen waren van de Dordtsche.

De Koninklijke was door haar ligging aan do 
betrekkelijk weinig bevolkte en koopkrachtige 
Oostkust van Sumatra als het ware aangewezen 
op export van haar product naar dc Oost-Azia- 
tische havens en kwam daar natuurlijk spoedig 
in conflict met de toen oppermachtige Standard 
Oil Co., waardoor reeds in 1893/4 een felle con
currentiestrijd ontbrandde, die do Koninklijke 
wel op een groote winstderving te staan kwam, 
doch die zij, dank zij de rijkdom van haar terrein, 
kon volhouden. In 1896 begon zij met het op
richten
Shanghai en Calcutta, spoedig door zulke in een 
aantal andere, vooral Chineesche, havens ge
volgd. Hand in hand hiermede ging de bouw van 
eigen tankstoomers voor het vervoer van de 
olio in bulk.

Behalve do Koninklijke, enkele Russische 
exporteurs en de Standard had zich ook een 
Engelsche Mij. :dc Shell Transport & Trading Co. 
op het vervoer en de distributie van lichtolie in 
Oost-Azië toegelegd, en toen in 1901 do strijd

der Sumpal over op voor de laatste zeer gunstige 
voorwaarden.

De jongste der grootere Sumatra-M.pycn 
de Moesi Iür, die pas in 1901 werd opgcricht on in 
het volgende jaar dc concessie Karang Ringin 
verkreeg, welke in productiviteit zeer tegenviel 
en tot uit. 1916 ± 210.000 K. L. oplevcrde. 
Een raffinaderij werd in do nabijheid van die der 
Moeara Enim, te Bagoes Koening, gebouwd. 
In 1906 nam dc Koninklijke het boor- en raffina- 
gebedrijf over, terwijl gelegenheid werd gegeven 
do aandeelen der Mij. tegen zulke der Konink
lijke (12 : 1) om te wisselen.

Twee andere M.pijen, dc Ned.Ind. Exploratie- 
Mij, (1S96) en de Exploratie-Mij. Nederland 
(1897) sloten reeds na korten tijd van eigen 
werkzaamheid contracten met dc Koninklijke. 
De concessies Kajoe Arau Bongkoe, Sclaro, 
Ladang Pait werden op de terreinen der eerste, 
Lematang en Arahan op die der laatste Mij. ver
leend; de totale productie beliep tot uit. 1916 
ongeveer 350000 K.L.

Alle zelfwerkende M.pijen gingen dus in den 
loop der jaren op in de Koninklijke, van wier ge
schiedenis thans een beknopt overzicht zal 
worden gegeven.

Zooals reeds boven is gezegd, dateert de op
richting dier Mij. van 1890 en werd daarbij ingé
bracht de concessie Telaga Said, waarop reeds 
een zeer productieve put (Tëlaga Toenggal) 
was aangeboord. Met spoed werden de bouw 
eener fabriek te Pangkalan Brandan aan de 
Babalan rivier, het leggen van een 10 K.M. lange 
pijplijn naar het concessietcrrein, en het maken 
van verscheidene putten aangevangen, en reeds 
vanaf 1 April 1892 kon het raffinage bed rijf onge
stoord voortgaan. Het terrein bleek zoo rijk dat, 
terwijl in 1893 ongeveer 400.000 kisten lichtolie 
konden worden afgeleverd, de productie in 1898 
reeds bijna 5^ millioen kisten bereikte. Daarna 
kwam echter een plotselinge daling, zoodat in 
het volgende jaar slechts 1/3 dier hoeveelheid 
werd gemaakt; dc minimum-productio had 
plaats in Nov. 1899 n.1. c.a. 130.000 kisten.

Met koortsachtigen ijver werd op de sedert 
verkregen andere concessieterreinen der Mij., 
Boekit Mas en Bësitang, geboord, doch zonder 
gunstig resultaat; in den loop van 1899 werden 
meer dan 100 putten, sommige tot groote diepte, 
afgewerkt; geen enkele gaf een behoorlijke 
productie. Het was in dezen kritieken tijd dat de 

, toenmalige directeur Aug. J. B. Kessler de toe
komst der Mij. redde. Hij begreep dat niet alleen 
met de productie, maar ook met het transport 
van petroleum veel geld te verdienen was, en 
stelde zich in verbinding met producenten in 
Rusland voor het vervoer hunner olie naar de 
Oost-Aziatische havens, waarvoor eenige sche
pen werden gecharterd, die met de eigen vaar
tuigen op uit. 1900 reeds bijna 40.000 ton in- 
houd vertegenwoordigden. Hij zag daarenboven 
in, dat het een fout was om van een enkel con
cessietcrrein, al was dat ook nog zoo productief, 
afhankelijk te zijn, en trachtte daarom meer 
terreinen machtig te worden en de belangen van 
andere M.pijen aan de zijne te verbinden. Ten 
derde vestigde zich bij hem de overtuiging van 
de noodzakelijkheid van een aan de boringen 
voorafgaand geologisch onderzoek, en werd dit 
aan deskundige handen toevertrouwd.

Het kan niet worden ontkend dat het geluk

was
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5 %-prefercnto cn £ 2 mill. aan gewone aan- 
dcelcn; do laatste genoten gem. 4% % dividend. 
In do periode na de fusie, van 1907—1916 
had do Koninklijke uitstaan / l1/2 raill. aan 4 %- 
prefs en vanaf 1911 nog ƒ 281/, mill. aan 4J/2 % 
prioritcitsaand.; het gom. gew. kap. was bijna 
/ 50 mill., waarover gem 3678 % werd betaald. 
De Shell vermeerderde haar pref. kap. tot gem. 
£ 2 mill, terwijl haar uitstaand kap. gem £ 3,2 
mill. was, waarover gem. 251/,, % werd betaald.

De aandcelen der drie genoemdo dochter- 
M.pijcn worden uitsluitend door de moeder- 
M.pijcn gehouden; als een bijzonderheid moge 
vermeld worden, dat dio der Bataafsche de 
grootste der wereld zijn ,n. 1. elk f28 millioen, 
waarvan do Koninklijke er drie, de Shell twee 
bezit.

Verschillende olieterreincn in Indië, b. v. die 
van Noord-Sumatra, vertoonen in do laatste 
jaren teekenen van langzamen achteruitgang; 
andere konden door intensievere exploitatie hun 
productie vermeerderen; het resultaat is dat 
sedert 1910 het totaalcijfer slechts weinig ver
anderd is.

Het is moeilijk een nauwkeurige opgaaf te 
verkrijgen van de werkelijke producties der 
verschillende terreinen, doch de volgende schat
ting zal toch niet ver van de waarheid afwijken. 
De totaal-prcductio aan ruwe olie in Ned. Indië, 
uitgedrukt in metr-tonnen en in ronde cijfers 
zou dan zijn geweest:

tusschen de concurrenten opnieuw uitbrak on de 
prijzen een ongekend laag niveau bereikten, 
trachtte do Koninklijke samenwerking to — 
krijgen tusschen do verschillende in Ned. 
werkende M.pijon. Die poging werd met goed ge
volg bekroond; vanaf 1 Juli 1902 werd de olie 

gezamenlijke rekening verkocht door een 
nieuwe Mij.: the Asiatic Petroleum Co. (wier 
officiecle oprichting echter pas een jaar later 
plaats had), waarin de Koninklijke voor V3 aan- 
dcclhoudster was. Tot dit „producers-agrecment” 
traden tevens toe de Shell (N. I. I. & H. M.), de 
Moeara Enim, de Moesi Ilir en de Dordtsche, 
terwijl ook eenige der Russische exporteurs 
aandeelhouders werden (o. a. Nobel).

Nadat de Moeara Enim en do Moesi Ilir aan de 
Koninklijke waren overgegaan, en dewijl de 
Dordtsche zich uitsluitend tot den verkoop op 
Java beperkte, bleven wat den uitvoer naar 
Azië betreft nog 3 zelfstandige M.pijen over, 
waarvan de Langkat Co. niet tot het agreement 
was toegetreden. Het lag voor de hand te trach
ten de belangen der beide andere nog nauwer te 
verbinden, en men vond daarvoor de volgende 
oplossing, die thans sedert vele jaren den toets 
der praktijk heeft doorstaan, al moet worden 
erkend, dat om redenen van opportuniteit in 
enkele opzichten van het oorspronkelijke plan 
is afgeweken. Op 23 April 1907 werd besloten 
dat èn de Koninklijke èn do Shell zich zouden 
vergenoegen met de rol van holding-companies 
van drie nieuwe maatschappijen, waarin de be
langen der beide moedermaatschappijen zouden 
worden vereenigd, t. w. de Bataafsche Pctro- 
leum-Mij., die de produceerendc zou zijn (boor- 
terreinen en fabrieken), dc Anglo-Saxon Petr.-Co. 
die den opslag en het transport buiten Ned. Indië 
voor hare rekening zou nemen (hoofdtankinstal- 
laties cn tank vloot) cn de (reeds bestaande) 
Asiatic Petroleuin-Co., die voor de distributie 
(verkoop) zou zorgen. De verhouding van het 
kapitaal, door Koninklijke en Shell in die drie 
M.pijen te bezitten, tevens de verhouding waarin 
/.ij in alle nieuwe gezamenlijke transacties zouden 
deelnemen, werd bepaald op resp. 6/10 en 4/10; 
daarenboven nam de Koninklijke 25% van de 
aandcelen der Shell, zoodat in werkelijkheid de 
verhouding 7 : 3 werd.

Het is vanaf het ontstaan dezer fusie of, 
zooals men ze gewoonlijk noemt, van de Konink- 
lijke-Shell-grocp, dat hare nog steeds toenemends 
wereldmacht in de petroleumindustrie dateert. 
De beide laatste onafhankelijke groote maat
schappijen, dc Langkat Co. en de D. P. M., ver
bonden in 1910 en 1911 hunne belangen met die 
der groep. Dat deze ook verder en vooral in do 
allerlaatste jaren haar bezittingen uitbreiddo 
over bijna alle gedeelten der wereld waar olie 
te vinden is, kan als algemeen bekend worden 
verondersteld, en het is hier niet de plaats om 
daarover uit te weiden.

Dat de politiek van do Directoria der beide 
verbonden M.pijen ook financieel een succes is 
geweest kan uit eenige cijfers blijken. In de peri
ode 1902—1906: het bestaan van 2 overigens 
zelfstandig produceerendc lichamen met een 
gezamenlijke verkooporganisatie, had do Ko
ninklijke een gemiddeld uitstaand pref. kap. van 
/ 2,3 mill. en een gem. gewoon kap. van ruim 
/ 7V2 inill., waarop gera. 55 % werd uitgekeerd. 
Het kapit_aul der Shell was toen £ 1 mill. aan

vor-
Indiö

voor

\\

ton tonton
1899 276.000
1900 363.000
1901 474.000
1902 601.000
1903 740.000
1904 1.007.000
1905 1.147.000
1906 1.326.000
1907 1.347.000
1908 1.255.000

1909 1.430.000
1910 1.567.000
1911 1.652.000
1912 1.496.000
1913 1.504.000
1914 1.539.000
1915 1.595.000
1916 1.679.000
1917 1.6S7.000

3001889
1890
1891
1892 26.000
1893 45.500
1894 114.000
1895 125.000
1896 173.000
1897 352.000
1898 471.000 
in het geheel dus rond 24 millioen ton, terwijl 
eon totale opslagruimte voor de producten van 
787000 ton aanwezig is.

G. De bijproducten. Begunstigd door hare 
ligging in een centrum van europeesche en 
inlandsche nijverheid, en door zich reeds spoedig 
sterk uitbreidende verkeersmiddelen, legde de 
Dordtsche zich vrij wel van den aanvang af toe 
op de fabricage der bijproducten, en vooral in 
dc latere jaren, toen de vraag naar dc zwaardere 
oliën voor motoren, naar residu cn benzine 
buitengewoon toenam, was de winst op die pro
ducten niet onbelangrijk. Inl897 kwam de paraf- 
finefabriek te Tjëpoo gereed en in 1900 kwamen 
do eerste paraffinekaarsen der Mij. op de Java- 
markt, waar zij een zeer gunstig onthaal vonden. 
Een groot gedeelte der geproduceerde paraffino 
werd tevons gobezigd voor de vervaardiging 
van do was, dio bij het batikken wordt gebruikt, 
en in enorme hooveelheden uit Europa werd 
ingevoerd. Een aanzienlijk percentage van dien 
import werd door het product der Dordtsche 
vervangen. In 1913 leverde deze fabriek 5200 
ton paraffine.

Dc Sumatra-olic is over het algemeen veel 
rijker aan benzine dan de Java-olie, en laat ook 
een geringere hoeveelheid residu achter. Het is 
dan ook niet to verwonderen, dat do Koninklijke 
zich, zoodra de markt daartoe gelegenheid bood.

1.300
3.800

1

.
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sluiten van hoogcr bedoeld© overeenkomsten, 
Djambi I met de Bataafsche Petroleum-Mij.

ging toeleggen op den export van benzine in 
bulk naar Europa. Voor het eerst geschiedde 
■dit in 1901, toen van de gemeente Rotterdam 

. de beschikking werd verkregen over een terrein 
de oprichting ccner benzinc-raffinaderij 

met groote tankinstallatic, een paar jaar later 
gevolgd door een dergelijkc inrichting bij Düs- 
seldorf. De Borneo-olic der concessie Moeara 
werd vóór 1907 naar Brandan vervoerd en daar 
op paraffine verwerkt; later werd te Balik Papan 
een paraffinefabrick van groote capaciteit ge
bouwd, die 12500 ton in 1913 afleverde.

De fabricage van de superieure soorten van 
machineolie werd eigenlijk eerst in de laatste 
jaren ernstig ter hand genomen, zoowel op Java 
(Tjëpoc) als op Sumatra (Pladjoe) en Borneo 
(B. Papan). Van de resultaten werden geen 
cijfers medegedeeld.

De Borneo-olie laat een vrij hoog percentage 
aan residu, en vooral door de zware Tarakan-olie 
•kreeg de Koninklijke de beschikking over aan
zienlijke hoeveelheden van dit product; op ge
noemd eiland is de opslagcapaciteit ervoor thans 
reeds ruim 100.000 ton.

De fabriek te Balik Papan is verder nóg inge
richt op het maken van zwavelzuur, vloeibaar 
zwaveligzuur, vloeibare zuurstof, salpeterzuur 
en ijzeren vaten, al welke zaken voor het bedrijf 
noodig zijn.

In de jaarverslagen der M.pijen komen slechts 
spaarzame mededcelingen voor over de hoeveel
heden verkregen, resp. verkochte, bijproducten, 
zoodat een eenigszins betrouwbare statistiek 
daarvan niet kan worden gegeven.

In het tijdschrift „de Ingenieur” n° 26 van 26 
Juni 1915 is een door bevoegde handen samen
gesteld overzicht gegeven van den stand van 
zaken van het indische bedrijf der Koninklijke 
op het einde van 1914.

H. Staatsexploraties. Bij de wet van 23 Mei 
1899 werd de „Indische Mijnwet” vastgesteld, 
ii welker art. 8 de zinsnede voorkomt „Opspo
ringen worden niet tocgclatcn in terreinen of 
streken, gereserveerd voor opsporing of ont
ginning van Gouvernementswege.” De groote 
winsten, door enkele petroleum- (en goud-) 
ondernemingen behaald, deed in de Staten Gene
raal een drang ontstaan om aan den Staat een 
grooter aandeel in die winsten te verzekeren dan 
de 4 % cijns van de bruto-opbrengst, bij art. 
35 dier wet gestipuleerd. Reeds in 1904 werd, 
krachtens genoemd art. 8, de afdceling (latere 
residentie) Djambi voor mijnbouwkundig onder
zoek door particulieren gesloten verklaard, en 
kort daarop de Zwitsersche geoloog Dr. A. 
Tobler, die jaren lang in dienst der Moeara Enim 
en der Koninklijke de Sumatra-terreinen had 
bestudeerd, door het Gouvernement naar Djambi 
gezonden.Tegen het einde van zijn onderzoek 
(waarvan de voornaamste resultaten in een af
zonderlijk verslag werden gepubliceerd), kwam 
de wet van 26 September 1910 tot stand, waarbij 
het Gouvernement werd gemachtigd met per- 
personen of vennootschappen exploitatiecon- 
tracten te sluiten. Als eerste gevolg dezer wet 
zouden met een paar M.pijen dergelijke con
tracten. worden gesloten voor de exploitatie 
van twee groote petrolcumterreinen in Djambi 
(336000 en 220000 H. A.), waarvan het resultaat 
was de indiening, begin April 1915, van twee 
wetsontwerpen houdende machtiging tot het

voor
(tegen betaling van 50 % van het bedrijfs saldo) 

Djambi II met de Petr.Mïj. Zuid-Perlak 
(tegen betaling van 62% % van het bedrijfs- 
saldo). Do volledige wetsontwerpen met de me
morie van toelichting zijn o. a. opgenomen in do 
Indische Mercuur van IC April 1915 n° 15 blz. 
259—262.

Intusschen was op 31 Januari de termijn ver- 
loopen dat de inschrijvingen nog van kracht 
waren, en haddon beide maatschappijen zich 
bereid verklaard dien termijn te verlengen, doch 
gaf in Juni d. a. volg. de Mij. Zuid-Perlak to 
kennen dat zij zich slechts tot 1 Juli gebonden 
achtte, en daarna alleen op dezelfde voorwaarden 
als de Bataafsche zou willen contracteeren.

en voor
voor

Daarop werd het wetsontwerp met betrekking 
tot Djambi II ingetrokken, terwijl het andere 
later door de Tweede Kamer werd verworpen, 
nadat een motie-Albarda was aangenomen, 
waarbij de wonsclielijkheid van staatsexploitatie 
der Djambi-veldcn werd uitgesproken.

Aangezien bij de Regecring daartegen be
zwaren bestonden, werd op 7 Novermber 1917 
door den Minister een wetsontwerp ingediend, 
betreffende de oprichting der „Djambi Aardolie 
Maatschappij”, die de ontginning der petroleum- 
terreinen zal ter hand nemen, doch waarin do 
Staat op verschillende wijzen medezeggingschap 
heeft en waarvan het nationale karakter ge
waarborgd blijft; het maatschappelijk kapitaal 
werd vastgesteld op ten minste ƒ5 millioen. Het 
Voorloopig Verslag over dit Wetsontwerp ver
scheen in April

K. Wetgeving. Do wetgeving op petroleum 
is van drieërlei aard, n. 1. die op de winning van 
het ruwe product (zie hierover bij MIJNWET
GEVING), op het vervoer en bezit, en op den 
invoer en het verbruik.

Do wetgeving op het vervoer, opslag en bezit is, 
wat betreft het lossen en laden in havens en op 
reeden, zoomede het verblijf aldaar van met 
petroleum beladen zeeschepen, vervat in de 
Petroleum-ordonnantie 1910 (Ind. Stb. n° 27, 
aangevuld bij Stb. 1917 n° 1G1). De voorschrif
ten nopens het keuren en herkeuren van petro
leum met het Abel-Pensky toestel zijn vastge
steld bij Ind. Stb. 1906n° 144. De oorspronkelijk 
in 1871 afgekondigde, later herhaaldelijk ge
wijzigde, regeling omtrent het bezit en de bewa
ring van petroleum door particulieren is het 
laatst bij Ind. Stb. 1917 n° 100 belangrijk 
veranderd.

Do wetgeving op invoer en verbruik, dc bepa
lingen nopens do invoerrechten en den accijns, 
is zoo herhaaldelijk gewijzigd, dat de belangstel
lende het best doet zich het werkje aan te schaf
fen: Handleiding voor den dienst der accijnsen 
in Ned. Indië; Batavia, Ruygrok & Co, Juli 
1913, waarin ook de wettelijke tekst der voor
schriften is opgenomen. Do lijst der Ind. Stb. 
die over dit onderwerp handelen is: .1886 n° 
249; 1892 n° 153; 1893 n° 308; 1894 n°267; 
1899 n° 1; 1901 n° 413; 1907 n° 410; 1908 n° 48, 
361, 362, 364; 1910 n° 622; 1913 n° 424.

Literatuur: Een zoo goed als volledig over
zicht der over het petroleumvoorkomcn in 
Indië verschenen geschriften is te vinden, in de 
Verhandelingen (Geologische Sectie) van het 
Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor

1918.



i

PETROLEUM -PËÜilËÜLA/ 401

PEUNDEUJ (soend.). Zie PARKIA BIG LO
BOSA.

PEUREULA*-, vulgo Përlak. Een tot de onder- 
afdceling Langsa der afdecling Oostkust 
Atjèh behoorend landschap, door Marco Polo 
in 1292 reeds bezocht (Zie Dl. I blz. 73). Het 
aantal geregistreerde mannen bedraagt er 4480 
(ultimo 1915). De N.W. grens (met Peudawa Ra
jeu*-, ondcrafdccling Idi) loopt ingevolge bij 
besluit van 27 Juni 1900 door den gouverneur 
.van Atjèh in een geschil terzake gegeven be
slissing, van Koeala Seumilang over Aloeë Boeë en 
Aloeë Oedéë naar Boeket Panjang; Straat Malaka 
vormt de O.grens; ten Z. bepaalt de Bajeuën- 
rivier de grens met Langsa; terwijl in het Z.W. 
de grens met het Gajö-landschap Sërbödjadi 
nog niet is geregeld. Soengöë Raja, geënclaveerd 
binnen Peuroula*- tusschen Koeala Beukah en 
Koeala Nipah, was vroeger eene onderhoorigheid, 
maar
bodem is vlak, met hier en daar heuvelterreinen, 
en wordt bevloeid door de Peureula*-, Djeungki 
en Simpang Aneuëh rivieren. De Kroeëhg Peu
reula*' ontstaat uit de samenvloeiing van Bönén 
en Sëmboeang in de onderafdeelmg Sërbödjadi. 
Na opneming links van de PënarÖn, komt ze bij 
den Goenöng Bcusa op Peureula*’sch gebied. Ze 
stroomt nu door een breede jong-tertiaire pe- 
troleumhoudendc en een smalle alluviale kust
strook, en valt bij Oedjöng Peureula*- in zee. 
Aan den 1. oever ligt het boorterrein Rantö 
Panjang van de Përlak-, iets daar beneden aan 
den r. oever het olieveld Aloeë Meuïh van do 
Zuid-Perlak-petroleum-maatschapppij. Door een 
^ 200 K.M. lange pijpleiding gaat het gewonnen 
product naar de raffinaderij van de Bataafsche 
te Paükalan Brandan.

De bevolking, welke vele uitheemsche elemen
ten bevat, — in eigenlijk Peureula*- Peusangan- 
sehe, in Aleeë Niri uit Samalanga, en in Simpang 
Aneuëh uit Geudöng, — leeft hoofdzakelijk van 
rijstbouw, zoo op geirrigeerde als op van den 
regen afhankelijke velden. Maar ook de peper- 
eultuur is niet onbelangrijk. In 189S bedroeg de 
uit voer meer dan 2000 kojan van 20 pikoel, maar 
een productie van ongeveer */* van die hoeveel
heid is meer normaal.

Er zijn thans ook eenige Europeeschc rubber- 
ondernemingen in het landschap werkzaam.

Do oclèëbalang Teukoe Mohamad Thajób 
ontving zijne opleiding aan de hoofdenschool te 
Bandoeng. Zijn korte verklaring dd. 21 Januari 
1913 werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. 
besluit van 7 Aug. d.a.v. In het bestuur wordt 
de oelèebalang terzijdegestaan door do toeha 
peuët, die in gewichtige zaken hem heeten to 
adviseeren en ieder een eigen gebied besturen. 
Zij zijn: Teukoo Sjamaoen van Rantö Panjang, 
Teukoe Oedjöng Rimba van Tampa, Nja* Lateh 
van Kaboe, en Nja* Dalam van Lhö* Dalam. 
Oclèëbalang tjoet zijn: Teukoe Moeda Ali, wiens 
ressort zich uitstrekt van Paja Meuligöö tot aan 
de -grenzen van Sërbödjadi; Teukoe Mohamad 
Alibasja vorengenoemd, wiens gebied beneden
strooms van K. Peureula* Tjoet ligt; Teukoo 
Njaf Sabi van Aloeë Niri; Teukoe Nja6- Dawöt 
van Aloeë Lhö*, Teukoe Nja*- Sjam on Teukoe 
Ali van Simpang Aneuëh; Teukoe Panglima 
Prang Brahmat van liet gebied der Bajeuën- 
rivier; en Teukoe Dawöt van Ramböng Pajong. 
Onder „toeha peuët” en oclèëbalang staan

Nederland en Koloniën, deel I, van de hand van 
Dr. R. D. M. Verbeek en waar op blz. 242 de 
verwijzing naar de betrokken nummers te vinden 
is. Verder zijn gegevens voorhanden in de jaar
verslagen der verschillende pctrolcummaat- 
iscliappijen; in het jaarboek 1914 van genoemd 
genootschap; in het artikel „Een mijnbouw- 
statistick voor Ncd. Indië” in „de Ingenieur” 
1917 n° 17; en — speciaal wat de Koninklijke 
aangaat — o. a. in de geschiedenis dier Mij., 
uitgegeven bij Willemsen & Co te Rotterdam.

N. W. E. 
1917.

van

PEUDADA. Onderhoorigheid van Samalanga, 
ondcrafdccling Bireuën, afdecling Noordkust 
van Atjèh.

PEUDAWA RAJEU. Een tot de ondcrafdccling 
Idi der afdecling Oostkust van Atjèh behoorend 
landschap. Volgens telling 1906 woonden er 
toen 324 mannen en 303 vrouwen, totaal 627 
zielen, verdeeld over 224 gezinnen. Het aantal 
geregistreerde mannen bedroeg op uit. 1915 
354. Het strekt zich Z.W.—N.O. uit als een -{- 2,8 
K.M. breede en ruim 30 K.M. lange strook, die 

. zich in het uiterste N.O. bij de nadering van de 
kust verbreedt tot ^ 7 K.M., en grenst ten N.W. 
aan Idi Ra jeu*', ten N.O. aan Straat Malaka, en 
ten Z.O. aan Peureula*, ondcrafdccling Langsa. 
De benedenstreek wordt bevloeid door de 
Kroeëng Peudawa, die bij de keudè Peudawa 
Rajeu* gekruist wordt door den grooten weg 
Atjèh —Tëmiang en de Atjèhtrambaan, die teza
men hier één 47 M. lange brug hebben. Van halte 
Peudawa Rajeu*- tot Idi is het nog 20 min. 
trammen

is sinds 1899 zelfstandig. Peureula*’s

(afstand 9 K.M.). Evengezegde groote 
weg is fraai beschaduwd met arèn- en palaboo- 
men en van kanon tot kanon — kanonnen doen 
in het Idische dienst als K.M. palen, —een ficus. 
Ook gaat er een weg, volgende in algemeenen zin 
den linkeroever van de Kroeëng Peudawa, van 
de monding dier rivier over Keudè Peudawa 
Rajeu*- naar Panton Rajeu*-, waar tot voor kort 
petroleum werd gewonnen; en voetpaden geven 
verbinding met de seuneubö*’s (pepertuincom- 
plcxen) Aloeë Batèë en Poonti.

Onder het bestuur van den oclèëbalang Teung- 
koe Ha bib Moehamat, drager van den gouden 
ster voor trouw en verdienste, — wiens korte 
verklaring dd. 21 Sept. 1899 is goedgekeurd en 
bekrachtigd bij Gouv.ts besluit van 15 Juni 1900, 
is het landschap er in beteekenis en welvaart 
niet op vooruit gegaan. Het klinkt thans haast 
ongelooflijk dat er in 1877 Ohineczcn werden 
gevonden, die den habib en diens moeder jaar
lijks 12000 dollar wilden betalen voor do pacht 
der in- en uitvoerrechten op peper en opium 
ad hoogstens 35 d. per koejan peper en 20 d. 
per kist opium. De peperproductie liep terug 
van 584 kojan in 1885 tot beneden de 10 kojan 
in de laatste tien jaren.

Zie omtrent dit landschap en zijn hoofd: J. A. 
Kruyt: Atjèh en de Aljèhcrs (1877) bl. 195 e.v.; 
Bijdragen l/d T.L.en V. v. N.-I. 7e Volgr. 1 (1903) 
bl. 193; H. T. Damstó: Een Atjèhschanti-opium- 
gedieht. Kol. Tijdschrift Febr. 1916 bl. 165.

PEUDOEË*. Zie TRIËNG GADÉNG.
PEUËT SAGÓË. Een door Jïirschi Tijdschr. 

Aardr. Gen. 1910, 757) bezochte jonge vulkaan, 
die zich, 2780 M. hoog, op 32 K.M. ten Zuiden 
van Samalanga (Oostkust van Atjèh) verheft, 
•doch waarvan verder weing bekend is.

i
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Esinds omstreeks 1900 verlegd naar de Krooëng 
Blang Mè of Ivrocëng Tingkeuëm, die bij Pantó- 
Lliong zich naar het O. afsplitst, en door het 
landschap Gloempang Doea haar weg vindt naai
de Kocala Tjeurapè. Maar ook de Kroeëng 
Blang Mè verdeelt zich weer en zendt dichtbij 
hare monding een arm O. waarts langs gampöng 
Samöti naar de Koeala Lapang.

Het Pcusangan- delta-gebied, een vruchtbaar 
rijstland, leed in den jongsten tijd zeer van over- 
stroomingen, waartegen thans kanaliseering en 
indijking van de Kroeëng Blang Mè en afdam
ming van de Kroeëng Pandjöë zijn beproefd.

Peusangan wordt W.—O. gekruist door de 
baan van de Atjèh-tram, welke vooral in het 
W. bij Djeumpa de kust dicht nadert, en haltes 
heeft te Bladéh, Bircuën en Matang Gloempang 
Doea. De brug over de Kroeëng Pandjöë meet 
72 M.

De grootc weg van Atjèh naar de Oostkust 
volgt vrijwel dezelfde route. Van dien weg slaat 
bij Bircuën, de standplaats van den controleur 
der administratief mede Bircuën geheeten ondcr- 
afdeeling, naar het Z. de Gajö-weg af. In 1903- 
begonnen, is deze thans zoo goed als voltooid. 
Na Kroeëng seumpo (hoog 47 M.) op 8,5 K.M. 
van Bircuën, gaat de weg geleidelijk stijgen. 
Bij Boer ni Poepandji op 95 K.M. van Bircuën 
wordt het hoogste punt bereikt: 1485 M. Lan 
daalt de weg langzaam naar Takéngön, dat 1221 
M. hoog ligt en waar K. M. paal 102 is geplaatst. 
(Zie Kreemerin Tijdschr. Kon. Ned Aardr. Gen. 
1917 bl. 165).

De bevolking leeft van landbouw (rijst, pinang,, 
suikerriet, djagoeng), veeteelt en handel. Te 
Djangka wordt ook veel zout gemaakt, dat voor 
een goed deel naar het Gajöland en ook naar 
Pidië wordt uitgevoerd.

Vermeld zij nog het wakeuëh-gebied Awó 
Geutah, omvattend de in de gampöng van dien 
naam aangetroffen Moh. godsdienstschool met 
naaste omgeving van de hoog vereerde oclama fa
milie van Teungkoe di Awó Geutah.

Zie Bijdr. Kon. Insl. Ind. T. L. & V.K. Deel.55- 
(1903) bl. 109 voor geschiedkundige bijzonder
heden en bestuur.

PEUSAR (soend.). Zie ARTOCARPUS RI- 
GIDA.

PEUSING (soend.). Zie SCHUBDIER.
PEUTJANG (soend.). Zie KANTJ1L.
PEUTÖË. Een landschap van de onderafdce- 

ling Lhö* Soekön, afdeeling Noordkust van 
Atjèh, met di 3.500 zielen waaronder JJ00 ge
registreerde mannen. Het omvat het midden - en 
beneden stroomgebied van de Kroeëng Peutöë,. 
do belangrijkste rechter zijrivier van de Kroeëng 
Keurcutöë, en grenst ten W. aan Matang Kooli,. 
terwijl liet naar alle andere zijden wordt inge
sloten door de tot Keurcutöë behoorende oelèë- 
balang-lapan-schappen Ara Boengkö* en Baali 
en door liet rechtstreeksche gebied van Keurcu- 
töë zelve. De grootste lengte N.-Z. is ^ 32 K.M.,. 
de grootste breedte O-W. ± 24 K.M. On ge 
15 K.M. boven de monding van de Peutöë- in do- 
Keurcutöë rivier begint een vrijwel onbewoond 
heuvelterrein, dat geleidelijk opklimt naar het 
scheid in gsgebergte met de Djambö Ajó-rivier, 
dat hoogten bereikt van ^ 400 M. Een dominec- 
rend punt is de Goenöng Koeala, vanwaar af het 
omringend terrein tot aan zee toe kan worden 
overzien. De Kroeëng Peutöë wordt gevoed door;

hoofden van souncubö*’stal van peutoea’s, 
of pepertuincomplcxcn. Eindelijk is er een 
sabanda, die over do vreemdelingen gaat, en een 
panglima ]a*öt, die over de riviermonden, 
kusten, zee en prauwen vloot heeft te waken.

Zie Mededeclingcn Encyclopacdisch Bureau, 
£ Afl. III (1914) 151.

PEUSANGAN. Een tot de onderafdccling 
Bireuën van de afdeeling Noordkust van Atjèh 
behoorend landschap, grenzend ten W. aan Sa- 
malanga en deszelfs onderlioorigheid Peudada, 
ten N.aan Straat Malaka, (en O. aan Gloempang 
Doea en het administratief tot- de onderafdceling 
Lhö* Seumawè behoorende Sa wang, en ten Z. 
aan het La ut-gebied (Takéngön). De aanspraken 
van Peusangan’s in 1900 overleden oeléëbalang 
T.Tji* Seuma*ön gingen echter verder, en steu
nend op een sarakata uit 1182 H., reclameerde 
hij ook: Peudada, Gloempang Doea, Sa wang, 
Nisam, Tjoenda en Bajoe, kortom het heele 
gebied, gelegen tusschen Samalanga en Pasè.

Het aantal geregistreerde mannen in Peusa- 
ngan-proper, inclusief Djeumpa, Leubö* en Lapé- 
han, bedraagt. 10.20S (eind 1915).

Aan het hoofd staat TeukoeTjhi* Mohamad 
Djohan Alam Sjah, wiens korte verklaring dd. 
20 Dec. 1911 is goedgekeurd en bekrachtigd bij 
Gouv.ts besluit van 15 Nov. 1912. Onder dien

::

ii

oeléëbalang wordt Peusangan bestuurd door de 
toeha peuët en oeléëbalang nam, die weer 
peutoea’s, keutjlii*’s en panglima’s onder zich 
hebben. Ook zijn er peutoea’s, die rechtstreeks 
aan den oeléëbalang ondergeschikt zijn.

Het landschap wordt bevloeid door de Kroeëng 
Peusangan, de bij Takéngön beginnende afloop 
van het meer Laut Ta war. De stroom gaat aan
vankelijk West, door de Pcugaséng-vallei met 
veel dorpen .Om de W. uitloopcrs van de Poe
pandji heen buigt zij zich naar het N. en stroomt 
door de goed bevolkte vlakte van Kètöl. Uit 
het O. vloeien tal van zijrivieren toe van den 
Tèlöng en den Geureudöng, welke vulkaanzand 
meevoeren, dat vermoedelijk oorzaak is, dat de 
stroom zich in zijn benedenloop telkens naar het 
Oosten verlegt. (Zie Rouffaer: Verandering der 
monden van de Peusanganrivicr, Tijdschr. Kon. 
Ned. Aardr. Gen. 1910 bl. 564). Is de Koeala 
Djeumpa (grens Peudada-Peusangan) een voor- 

, ./> malige Peusangan-mond ? en is daarna de Koeala 
• ’ ,.Djoeli dat geweest?/Het lijkt niet onwaarschijn- 

~ lijk, maar tegenwoordig bestaat er geen verband 
meer met die koeala’s. Halverwege de Gajö- 
grens en de kust buigt de rivier zich naar het 
O. Bij Teupin Blang Manè wordt zij gekruist 
door den Gajö-weg. Voorbij Tjöt Pi, na opne
ming van de Kroeëng Meuïb, stroomt ze N.N.O., 
aldus omtrekkend de uitloopcrs van het lage 
voorgebergte (toppen : Glè Mong-mong, Tjèt Kala 
en Glé Risèh, bekend uit 1899, zie ATJÈH, D1I. 
blz. 84). Bij Koeboe baant ze zich een weg door 
de daar samenloopcnde heuvelklingen, waarbij 
haar bed zich vernauwt. Iets verder, bij Pantó 
Lhong, opent zich de vlakte en begint de 
Peusangan haar deltavorming. Een tak stroomt 
N.W. en mondde vroeger stellig bij Koeala Radja 
in zee. Thans vloeit het water uit dien tak weg 
via de Kroeëng Barö naar de Koeala Mè. Volgen 
de Koeala Djangka en Kocala Peusangan, beide 
monden van de Kroeëng Pandjöë of Peusangan, 
zooals die in de 19e eeuw in hoofd zaak moet heb-

i
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ben geloopen. De hoofdstroom heeft zich echter
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tal van onbelangrijke zijriviertjes. Zij is in de 
vlakte nergens doorwaadbaar en kan tot 10 K.M. 
in liet heuvclterrcin met niet te groote prauwen 
worden bevaren. In de bovenstreken vindt men 

gebied mot petroloum-putten, ongeschikt 
voor Westorsche exploitatie, waaruit de bevol
king voor eigen gebruik en voor den kleinhandel 
ruwe olie wint. De gainpöng’s liggen op do hoo
gt* re smalle strooken langs do oevers van do 
Kroeëng Poutöëcn hare zijrivieren Alocë Geudoe- 
bang (r.) en Alocë Pineung (1.). Ook in de moe
rassen zijn terreinen drooggelegd, waarop zijn 
ontstaan: in het O. de gampöngsOelèë Tanöh on 
Aloec Itam, en in het W.: Brandang Daja en 
Brandang Kroeëng. Dadelijk aan de gampöngs 
grenzen de rijstvelden, alle moerassawahs. 
Toevoer van water in dit moerasland is onnoodig. 
Er bestaan enkel afvoerslooten. Voor de grond
bewerking heeft de bevolking onvoldoende kar
bouwen : zij moet zich vaak met de patjeel behel
pen, waardoor groote uitgestrektheden braak 
blijven liggen. Overigens maakt men werk van 
pinangeultuur, op de uitloopers van het heuvel- 
terrein in het O. bij Boeket Hago ook van de 
pepercultuur, en overigens van het inzamelen 
van boschproductcn. Het landschap heeft geen 
eigen kcudé (markt). Wat men noodig heeft 
betrekt men van Lhö*- Soekön, waarheen ook de 
pinang, peiger, rotan, balken en planken, die het 
landschap oplevert, worden uit gevoerd.

Oelèëbalang is Tcukoe Ali Basja, wiens korte 
verklaring dd. 25 Juli 1911 is goedgekeurd en 
bekrachtigd bij Gouv.ts besluit van 5 Dcc. d.a.v.

Zie: Bijdragen t/d T.,L. & V.k. v. N.-I, Deel 
G7 (1912) bl. 429.

PFEIFFER (IDA). Wereldreizigstcr, geboren 
te Weenen 14 Oct. 1797 als Ida Laura Reyer, 
huwt in 1820 met Dr. Pfeiffer; gestorven te 
Weenen 27 Oct. 1858. Ka een paar reizen naar 
den Levant en het Noorden, maakte zij in 1846— 
48 haar eerste, in 1851—54 haar tweede reis 
om do wereld, waarvan de beschrijvingen resp. 
te Wccnen in 1850 en 1856, in 3 en 4 deeltjes 
verschenen onder de titels „Eino Frauonfahrt 
um dio Welt”, en „Meino zweito Weltreise”, 
do laatste mot een paar platen. Beide werden 
ook in het Holl. vertaald, resp. 1852 en ’56 in 
2 en 3 dln. Ten slotto maakte zij in 1856—57 
nog een reis naar Madagascar, waarvan na haar 
dood de beschrijving door haar zoon O. Pfeiffer 
werd uitgegeven, vermeerderd mot haar bio
grafie, Weenen 1861, 2 deeltjes; ook hiervan 
verscheen een Ned. vertaling, 1862, 1 dl., met 
portret.

Bij haar corsto wereldreis was on3 Indië niet 
aangedaan, maar werden Singapore, Ceilon, en 
vooral Britsch-Indië bezocht; bij haar tweedo 
wereldreis daarentegen begon zij, via het Kaap
land en Singaporo, naar Sërawak en Ned. Wost- 
Bornoo te gaan, en daarop con vol jaar (einde 
Moi. 1852—Mei 1853) rond te reizen over Java, 
Sumatra, Cclobos, on in do Molukken. Do corsto 
tweo deeltjes der 4 van deze reisbeschrijving 
zijn geheol hieraan gewijd; do laatste tw'ce geven 
haar torugrois ovor Zuid- on Noord-Amerika. 
Haar bezoek aan N.W. Borneo on haar reis 
naar Celobes zijn in resp. 1877 en 1892 door A. 
F. von do Wall in het Maleisch vertaald, on 
herhaaldelijk op Gouv.’s rekening herdrukt. 
Over de Hollanders in Indië was haar oordeel 
gunstig; haar tweede woroldrois-beschrijving

is „Den Holland cm in Indion, namcntlich derr 
HoUiindischen Bcamtcn und Offizioren da- 
selbst aus tiefster Erkonntlichkeit gowidmot”.

Als staaltje van haar ongowonon durf dieno, 
dat zij van Sërawak do Batang Locpar opvoer, 
hot scheid ingsgobergto te voet o vertrok, 
den bovenloop der Kapocas bereikte (Jan. 
1852),en via Sintang deze afvoer naarPontianak; 
zij bezocht daarop een diamantmijn van Lan- 
dak bij Ngabang; besteeg don Mërapi (Padang- 
sche Bovenlanden), van Fort Van der Capellen 
uit; bezocht de meren van Sidènrèng cn Tempé, 
van Paré-Paré uit; en maakto zoowaar 
tocht dwars door Ceram van Makariki (Z.kust) 
naar Wahai (N.kust) in Jan. 1853. Een poging 
van haar om in Aug. 1852 het Toba-meer te 
bereiken, van Sipirok uit, moest in Noord-Toba 
bij Taroetoeng*" wegens tegenstand der Batak’s 
woorden opgegevén, dus juist een half jaar vóór 
Van der Tuuk hot meer als eerste blanke be- 
reikte (Febr. 1853); voor een tocht dwars door 
Borneo van Poncianak naar Bandjarmasin 
had zij in begin 1S52 geen begeleide kunnen 
krijgen! Ook haar tochten in Madagascar, als bij
na 60-jarige vrouw, getuigden van grooten on
dernemingsgeest en moed.

Namen verhaspelt zij helaas deerlijk in al 
haar reisbeschrijvingen; die echter hun waarde 
behouden door onopgesmukte oprechtheid.

G P R
PHAN. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU

MENTEN.
PHARMACIE. De artsen ij bercidkunst wordt 

uitgeoefend door burgerlijke apothekers, mili
taire apothekers, en door apothekers-adsisten- 
ten, de laatsten onder deskundig toezicht (offi
cieel is nog do verouderde titel apothekersbe
dienden behouden). Om de praktijk te mogen 
uitoefenen is noodig: cene acte van toelating van 
den Hoofdinspecteur, Chef van den burgerlijk ge
neeskundigen dienst. Die toelating kan worden 
ingetrokken, wat echter, zooverre bekend, al
thans op apothekers nooit is toegepast. Bevoegd 
tot de uitoefening der artsen ijbereidkunst zjjn zij, 
die het diploma van apotheker of apotheker- 
adsistent bezitten. De eervol uit ’s lands dienst 
ontslagen militaire apothekers bezitten die be
voegdheid ook, zoodat bezitters van een buiten- 
landsck diploma, die als militair apotheker wer
den aangesleld, ook het recht hebben na ontslag 
zich als civiel-apotheker te vestigen. Verreweg 
de meeste apothekers doen in Nederland examen. 
Het apothekers-examen kan ook ir. Indië worden 
afgclegd, doch hier melden zich zelden candida- 
ten aan, omdat de gelegenheid tot opleiding bij 
gemis aan universitair ondenvijs ontbreekt. 
Toch is het aan enkelen gelukt door zelfstudie 
en de lossen van apothekers zich in Indië tot 
apotheker op te werken. Wanneer er een candi- 
daat is, u'orden de examens afgenomon te Ba
tavia door eeno commissie, benoemd uit militaire-' 
cri burgorlijke apothekers.

De adsistenten bezitten ook meerendeels het 
Nederlandsch diploma, maar van do gclegonheid 
om het examen af to leggen to Batavia, Semarang._ 
en Soerabaja\vordt ruim gebruik gon\aakt7~ ””

In 'verhouding tot de uitgestrektheid van het 
Indische grondgebied is het aantal apothekers 
klein. Op de hoofdplaatsen van Java vindt men 
meerdere apotheken, op enkele hoofdplaatsen 
der buitenbezittingen en op voornamo plaatsen

een
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volbracht, in het genot gesteld van ccnc janrlijk- 
schc toelage, waarvoor zij zich verbinden om het 
rijk gedurende minstens 5 jaren als rnilit. apo
theker in Indië te dienen.

De militaire apothekers en een enkele burger
lijke hebben steeds, ook buiten hun eigenlijken 
werkkring, belangrijken invloed gehad op de al- 
gemeene ontwikkeling van Indië. Zij hebben 
groot aandeel gehad in het onderzoek van plan
ten — zoowel in het wildboseh als in het labora
torium —, op de ontwikkeling der inlandsche en 
groote cultures, op het onderwijs en de weten
schappelijke exploratie van Indië.

De kinacultuur is uitsluitend het werk 
apothekers. De opiuraregie werd mogelijk ge
maakt door den volhardenden arbeid van den 
vice-president van den Raad van Ned.-Indië 
W. P. Groeneveldt, geholpen door een ambtenaar 
voor de Chineesche taal en een militair apotheker. 
De eerste en de tegenwoordige directeur van de 
Opiumfabriek waren mil. apothekers. Vele apo
thekers werden geroepen om tijdelijk op te treden 
als leeraar in scheikunde, of natuurlijke historie 
aan de H. B. S. en velen zijn daar als leeraar 
werkzaam gebleven. Aan ’s lands Plantentuin te 
Buitenzorg is als 4e afdeeling verbonden het 
pharmacologisch laboratorium. Onder leiding 
der chefs (apothekers) dezer afdeeling is een 
ontzaglijk aantal onderzoekingen verricht, niet 
alleen belangrijk voor de kennis der werkzame 
plantenbestanddeelen, maar ook door de toe
passing daarvan op het gebied van geneeskunde 
en cultures.

De militair-pharmaceutische dienst bezit thans 
een reglement, waardoor de apothekers meer dan 
vroeger nuttig kunnen werken ten behoeve der 
le ge r ve rple gin g.

De oplevende zorg voor de hygiëne der Euro- 
peesche en inlandsche bevolking opent voorde 
apothekers een ruim veld voor nuttigen arbeid, 
waarvoor zij door hunne opleiding ten volle ge
rechtigd zijn/£L

PHASEOLUS LUNATUS L. fam., Leguminosac- 
Papilionatae. Këkara (mal.), Katjang kratog, 
Karakratok, kratog (jav.), Katjang mas, Rowaj 
(SOEND.). Kruidachtige slingerplant, soms als 
grondbedekker on groonbomoster gebruikt, mot 
witte bloemen met paarse vlougols, in trossen. 
Dc plant is bekend om do zaden, die als kratok- 
boonen wegens hunne vergiftige eigenschappen 
(bliuwzuurgehallo) berucht zijn. Bij voldoende 
koken wordt hot vergif echter verwijderd, terwijl 
or bovendien rassen bekend zijn, wier zadon ge
heel ongevaarlijk zijn en eon uitstekend voedsel 
leveren (b.v. do z.g. Limaboonon en de Madagas- 
karboonon). Het schijnt, dat in hot algemeen de 
soorten mot witte zaden alleon voor monscholijko 
consumptie in aanmerking komen.

PHASEOLUS MUNGO L. Windende boon- 
soort uit Britsch Indië, in den laatston tijd op 
Java ingevoerd on geroemd als oen uitstokendo 
groonbomoster on grondbedekker. Zoowel do on
rijpe peulen als do rijpe zaden zijn eetbaar.

PHASEOLUS RADIATUS L. Katjang hidjau, 
Katjang padi, Katjang tjindai (mal.), Katjang 
idjo (jav.), Katjang tjindè (jav., soend.), Ka- 
tjang Iièdjo, Katjang hórang (soend.). Niet win
dende boonsoort met vuilgele of groongolo bloe 
men, overal aangoplant on ook verwilderd. Do 
boontjes worden door de inlanders gekookt gege
ten, ook als kippenvoer gebruikt. De kiomplanton

van Java zelden meer dan eeno apotheek. De 
burgerlijke geneeskundigen, ook de inlandsche 
art sen, hebben het recht cene apotheek te houden 
op plaatsen, waar geen apotheker gevestigd is. 
Dit recht houdt op, zoodra zich een apotheker 
vestigt. Dit is in het algemeen belang eenc betere 
regeling dan die in Nederland, waar de eenmaal 
als apotheekhoudend geneesheer gevestigde arts 
het recht om de artsen ij bereidkunst uit te oefe
nen behoudt gedurende zijn leven, ook als zich 
ter plaatse een apotheker vestigt.

In garnizoenen, waar geen burgerlijke apotheker 
gevestigd is, treedt de militaire apotheker als 
zoodanig op.

De apotheken werken niet alleen plaatselijk, 
maar voorzien in de behoefte aan geneesmiddelen, 
chemicaliën, grondstoffen voor fabrieken enz. 
enz. voor hunne omgeving. Enkele werken in 
den gebeden archipel (firma Rathkamp en Oo.); 

• de apotheken zijn daardoor veel meer dan in 
Nederland handelszaken, die dikwijls werken 
met groot kapitaal. Uiteraard zijn hunne voor
raden belangrijk en de inrichting der apotheken 
en daarbij behoorende bergplaatsen veel ruimer 
en doelmatiger dan de meeste Nedcrlandsche 
groote stadsapotheken.

De militaire apotheken, die aan deze eischen 
niet hebben te voldoen, zijn in overeenstemming 
daarmede op zeer bescheiden schaal, soms zelfs 
wat bekrompen iugericht. De aanwezige genees
middelen moeten voldoen aan de Pharmacopoea 
Neerlandica. De voorschriften van dit boek kun
nen niet in alle opzichten in Indië worden opge
volgd, omdat het klimaat andere eischen stelt 
dan in Nederland.

De vierde uitgave der Pliarm. Necrl. houdt 
met de afwijkende omstandigheden in Indië 
eenigszins rekening, terwijl tal van Indische ge
neesmiddelen in dit boek zijn opgenoemd en be
schreven. De apotheken en de daarin aanwezige, 
verplichte geneesmiddelen worden gecontroleerd 
door den Inspecteur-pharmaceut bij den burger
lijk geneeskundigen dienst.

De apothekers bedienen slechts een klein deel 
der bevolking. Hoewel meer dan in vroegeren 
tijd, wordt toch door dc bevolking van in land - 
schen of halfinlandschen oorsprong weinig ge
bruik gemaakt van de Europeeschc geneesmid
delen. In alle groote plaatsen vindt men goed in- 
gerichte chineesche en soms bok arabischc apo
theken met uiige breiden vooraad geneesmiddelen 
vooral van plantaardige, deels ook van dierlijke 
herkomst. Verder ontbreekt in geen desa of kam- 
poeng de gelegenheid om op de pasar inlandsche 
eenvoudige of gemengde geneeskrachtige kruiden 
te koopen.

De militair pharmaceutischc dienst, is in dl. I, 
blz.765en766,reeds besproken.Deze dienst bestaat 
thans uit: 2 luit. kolonels, 3 majoors, 11 kapi
teins, 14 eerste luitenants, en 6 onderluitenants 
(apothekers adsistenten). Vroeger werden jonge
lieden speciaal opgeleid voor Indisch militair 
apotheker. Deze opleiding, aanvankelijk onder 
Prof. G. J. Mulder, later onder het voortreffelijke 
en zeer belangstellende toezicht van Prof. H. We- 
fers Bettink, heeft Indië geholpen aan goede 
werkkrachten en aan een aantal zeer bekwame 
apothekers; maar tegenwoordig is er geen speci
ale opleiding of toezicht op studie meer. Jaarlijks 
wordt een aantal jongelieden, wanneer zij een 
gedeelte van de studie voor apotheker hebben

van
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zijn eon bekend ingrediënt bij do rijsttafel van in- 
landors on Europoanon, doch vooral van do Chi- 

(tao gó). Vroeger was Katjang idjo een be
kende scheepskost, thans komt zo als zoodanig 
niet moor voor. Daarentegen is het gebruik in don 
laatston tijd toegenomen als voorbehoedmiddel 
tegen bcri-bcri. Het aantal variëteiton is vrij 
groot. Meestal ziet men groono boontjes, maar 
ook zwarte, bleekgele on leverkleurige soorten 
komen voor. De uitvoer is niet van belang.

PHASEOLUS SEMI-ERECTUS L. Pëlëng-pë- 
lcng (mal. ?). Katjang monjèt (soend.). Boon- 
soort tot 2 M. hoog, aanvankelijk niet windend, 
later met windenden top, mot donkerpurperen 
bloomon, veel voorkomend in vochtig gras on 
bouwland beneden 250 M. Do plant wordt als 
groenbcmester aangeplant, het loof wordt aanbe
volen als veevoeder. De zaden schijnen vergiftig 
te zijn.

PHASEOLUS VULGARIS L. Bekende boon- 
soort, al of niet klimmend, meest in do bergstre
ken als groente voor den Europeaan aangeplant. 
De windende vormen kent men als snijboonon 
(Katjang kopak, soend.), of als sla-, princesse- 
of spersieboonen (Katjang boentjis, mal., soend.), 
waarvan intusschen nog een groot aantal vormen 
gekweekt worden. Do stamboonen zijn bekend 
als Preanger-boonen (Katjang boureum of K. 
djogo, soend.), waarvan do egaal bruino of ge
spikkelde zaden in don handel komen. Do Euro- 
peesche Bruine boon wordt in Indië ingevoerd, 
doch niet gekweekt.

PHOENIX DACTYLIFERA L. Fam. Palmae. 
Koerma (mal., soend.), Koerma (jav.), Djitoen 
(soend.). Do Dadelpalm, afkomstig uit Z.-Euro- 
pa on N.-Afrika , wordt in Indië hier on daar ge
kweekt. Do bekende .zocto vruchten worden in 
Indië ingevoerd.

PHORMIUM TENAX Forst,fam. Liliaceeên,oen 
plant met 3 M. lange, ongeveer 5 c.M. broedo leer
achtige, zeer taaie bladeren, die thuisbehoort in 
N.-Zeeland en al vele jaren in den borgtuin te 
Tjibodas met succes wordt gekweekt. Do zeer 
sterke vezels uit het blad wordon onder den naam 
Niouw-Zoolandsch vlas op touw verwerkt. De 
plant is echter buiten haar vaderland weinig aan- 
gcplant.

PHYLLANTHUS DISTICHUS Muil. arg. Fam- 
Euphorbiaceae. Tjërmai (mal.), Tjörmó (jav.), 
Tjarömé (soend.). Boompjo, tot 10 M. hoog, dat 
in geheel Indië wordt gokweekt. Do wortel is een 
weinig giftig; de bladeren worden in de inland- 
scl.e geneeskunde gebruikt; do vruchten worden 
in suiker geconserveerd gegoton.

PHYLLANTHUS EMBLICA L. fam. Euphorbi- 
accae. Malaka (mal.), Këmlaka (jav.), Ki malaka 
(soend.). Boom, tot 20 M. hoog, op Java tot 1200 
M. b. zee voorkomend. Het hout wordt voor 
houtskool gebrand on wegens do veerkrachtige 
eigenschappen voor bijlsteolon gobruikt. Do fijn
gesneden bast is een kleurstof voor het bruin- 
klouron van bamboovlochtwork on vezel*. Do 
blcekgclo zure vrucht on wordon rauw of gocont'ijt 
gegoten; ook zijn zo een inlandsch gonoosmiddol. 
(Zie MYROBALANEN.)

PHYLLANTHUS NIRURI. Zio PHYLLAN
THUS URIN ARIA.

PHYLLANTHUS URINARIA on PH. NIRURI.
Këmëniran. Daoon góndong anak (batav. mal.), 
Meniran (jAv.). Kleino kruidachtige planten, 
overal,speciaal op orven.nls onkruid voorkomen

de, mot kloino blaadjoa.Hot zijn planten,die in de 
inlandscho gonooskundo eon groote rol spelen. De 
blaadjes (Daoon meniran) zijn bokend als krach
tig diuroticum, ook zijn zo eon middol togen go- 
norrheo (als zoodanig worden nauwvorwante 
soorton ook in Amorika gebruikt) on togen hoest. 
Zo bovatton oen bittorstof.

PIASA. Vroeger zelfbesturcnd landschap 
do Boven-Kapoeas, Westkust van Bornco, ge
legen in de afdeeling Sintang, ondcrafdeeling 
Smitau, ter grootte van slechts 96 K.M.2, bestaande 
uit één kampong met omgeving, met ongeveer 
270 zielen, onder een hoofd (radja) met den titel 
Radèn Patik. Bij Gouv. besl. 24 M?i 1916 no. 15 
is dit landschap bij het rechtstreeks bestuurd 
Gouvernements gebied ingelijfd.

Literatuur : J. J. K. Enthoven. Bijdragen tot" 
de gcographio van Borneo’s Westcrafdeeling 
T.A.G. 1903, bl. 133 vlg.

PICRASMA JAVANICA Bl. fam. Simarubaceae. 
Kipahit (soend.). Boom tot 15 M. hoog, over ge
heel Java vorbroid, doch niet algemeen en niet 
boven 1400 M. Do bast schijnt koorts werende 
eigenschappen te bezitten en wol eens als (val- 
sche) kina uit Padang te zijn aangevoerd. De bla
deren wordon als middel togen zweren aange
wend.

PIDIË (vulgo Pédir). Een tot de onderafdee- 
ling Sigli der afdeeling Noordkust van Atjèh 
behoorend landschap, groot 256 K.M2. met 5971 
geregistreerde mannen (eind 1915) en begrensd: 
ten N.O. door Straat Malaka; ten O. door de 
Kroeëng Toekah en de III Moekim Gigiëng; ten 
Z. door Bambi, Kroeëng Seumideuën, Sama- 
Indra en Lhi>fr Kadjoc; ten W. en Z.W. door de 
II Moekim Arèë en V Moekim Reubèë; ten N. W. 
door een lijn van Gröng-gröng over den Glé 
Gröng-gröng en vele andere heuveltoppen naar 
den Glé Boclat.

Het gebied bestaat dcols uit laagland, deels 
uit heuvelterrein, Tusschen die heuvels — meest 
kalk, dus hier en daar druipsteengrotten en kale 
of met alang-alang begroeide toppen, blijvend 
beneden de 300 M. — verzamelt zich vaak water 
en ontstaan moerassen, vooral bewesten Toeng- 
köb. De kuststrook nabij do riviermonden bestaat 
uit met rizophoren begroeide moerassen, die in 
Tjalong en Batèë tot 2 a 3 K.M. breed zijn.
De rivieren zijn 15 a, 20 M. breed. Daarvan zijn 
de Kroeëng Toekah, Rawa, Banggalang, Döë, 
Batèë en Lada voor grooto visschcrsprauwen tot 
op 1 a 2 K.M. van do monding bevaarbaar. 
Minder ver stroomop komt men langs Kroeëng 
Lawcuëng, Kaló en Bihcuö. In de meeste rivieren 
wordt het water door dammen opgestuwd en 
door leidingen naar do sawahs gevoerd. Alleen 
in Lawcuëng en Tjoerèö heeft men van den regen
val afhankelijke velden.

Behalve do overal in do gampöngs aangotroffen 
zeer goedo paden, vindt men colonne wegon langs 
de trambaan van Sigli in W. en Z. richting; 
langs de oovors van Kroeëng Barö en Kroeëng 
Döë; door de gampöng* Ba rat, La boe j Teubéng 
en Kroeëng Seumideuën mot eon zijweg van 
Teubéng naar Tidjoh en de trambaan; van 
Grönggröng langs den linker oever van de 
Kroeëng Ootooë, langs Tjalong Raja in N.W. 
richting tot Blang Anoë aan den voet van het 
heuvelterrein van Tocngkoe, welk houvelterrein 
in verschillende richtingen doo r voetpaden door
kruist wordt. Ten W. van dat houvelterroin
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het. goheelo lichaam of van eon gedeelte daarvan, 
als aangename prikkel reeds in oudo tijden 
in zwang. Bij pidjët wordt meer geknepen; bij 
ooroct (mal., jav.) meer gewreven. Bij grooto 
vermoeidheid wordt deze massage veel toege
past en ook bij verschillende ziekten. Bij pidjët 
wordt met do volle hand geknepen en met do 
duimen gewreven; het laatste meestal op plaat
sen van het lichaam, waar een zenuwtak op een 
harde onderlaag kan gedrukt worden. Meestal 
wordt daarbij geen olie of iets dergelijks gebruikt. 
Bij oeroet worden vooral de spiermassa’s 
gewreven en daarbij gebruik gemaakt van do 
eene of andere olie. Meestal worden do beide 
methoden vorcenigd aangewend en daaraan toe
gevoegd het buigen en rekken der gewrichten. 
Dus bezigden de inlanders al langen tijd massage 
voor geneeskundige doeleinden, alvorens die in 
de geneeskunde in Europa werd ingevoerd. Do 
man of de vrouw, die het pidjëtten als beroep 
uitoefent, toekang pidjët, gebruikt daarbij 
dikwijls grooto kracht, waardoor de operatie wel 
pijn doet, maar na afloop ervan een dusdanig 
gevoel van welzijn geeft, dat velen aan het pi
djëtten verslaafd raken.

PIDJËTAN (jav.), Zie LANSIUM.
PIEK VAN INDRAPOERA of PIEK VAN 

KOERINTJI. Zie KOERINTJI (GOENOENG).
PIERSON (Mr. NICOLAAS GERARD). Ge

boren te Amsterdam 7 Febr. 1839, uit het huwe
lijk van J. L. Gregory Pierson met I. Oyens. Na 
eenigen tijd in het buitenland vertoefd te heb
ben, ten einde zich voor den handel te bekwa
men, vestigde hij zich in 1861 als koopman in 
zijn geboortestad, was er van 1864—1868 lecraar 
aan de nieuw opgerichte Handelsschool, werd 
in 1865 Directeur der Surinaamsche bank en 
in 1868 Directeur der Nederlandsche bank. 
Pierson, die bij zijne drukke practischc bezigheden 
tijd en gelegenheid wist te vinden de wetenschap 
der staathuishoudkunde met uitnemenden uit
slag te beoefenen, werd in 1875 door den Leid- 
schen Senaat benoemd tot doctor honoris causa 
in de# rechtswetenschap; toen, bij de stichting 
der Amsterdamsche universiteit in 1877 een

voeren O.—W. de colonne wegen door de mookims 
Laweuëng, Tjoerèë, Kalé en Bihouë; en voorts 
gaat. een weg van Laweuëng langs Tjoerèë naar 
Beutöng in Z. richting naar Blang Pcutèh (VII 
Moekim Pidië).

Het landschap bestaat uit de mookims: Kli- 
beuët, Sangeuë, Oetoeë, Langgö, Lhang, Boelöh, 
Pandèë, Tjalong, en Tcubéng, met resp. 7,6,7,3,S, 
12,9,9, en 7 mounasa’s; voorts 25 zelfstandige 
meun asa’s; en eindelijk de V Moekim Laweuëng, 
omvattend de mookims: Toengköb, Beutöng, La
weuëng, Tjoerèë, Pawöt, Biheuö en Kalé, met 
resp. 7,2,6,7,2,4, en 4 meunasa’s.

De bevolking leeft van rijstbouw, waaraan ook 
de veestapel, bestaande uit 4S00 runderen en 200 
karbouwen, wordt dienstbaar gemaakt. Suiker
riet wordt aangeplant en tot sap en suiker ver- 

' werkt voor binnenlandsch verbruik, maar uit
voer bestaat van pinang, copra en peper. Die 
pepercultuur wordt gedreven aan den rand van 
het heuveltcrrein ten W. van Pandèc en Toeng
köb. Zoutwinning in keeten geschiedt te P«.elo 
Boengöng, Gloempang Lhèë, Poelö Boebèë en 
Rawa. Als belangrijkste keudè of handelsmarkt 
van het landschap dient Peukan Pidië genoemd, 
gelegen vlak bij Sigli op het punt, waar do van 
daar komende weg zich splitst in tweeën, een tak 
gaande W. waarts naar Padang Tidji, en de 
andere Z.waarts naar Tjoembö6' en Keumala. 
Aan het hoofd van het landschap staat de oelèë- 
balang Tcukoe Radja Pakèh Moehamad Ali 
Koet-a Barö, wiens korte verklaring dd. 13 Juni 
1914 is goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouver- 
nements besluit van 16 Oct. 1915. Onder den 
oelèëbalang staan over de verschillende moekims 
imeums, die onder zich de keutjhip’s der meuna
sa’s hebben.

Uit den chaos van hoofden in de Pidië-streck 
traden steeds de bestuurders van Pidië en Reu
man gan het meest op den voorgrond. Ieder had 
zijn aanhang van naburige oelèëbalangs, en zoo 
vormden zij twee partijen, die fel tegenover 
elkaar stonden, vermoedelijk als gevolg van 
beiderzijdsch streven naar het bezit van de 
mondingen van de Pidië- rivier. Het geslacht 
der Pakèh’s in Pidië had de steun van Atjèh’s 
soeltan, die daarin een tegenwicht zocht tegen 
het zich niet veel om hem bekommerende Kcu- 
mangan. Dra vormde men een federatie van twaalf 
oelèëbalangs: twee groepen van zes onder leiding 
van Pidië en Ndjöng, als resp. „vader” en „moe
der”. In 1860/1 werd er vinnig gevochten, waar
bij Pidië door den Soeltan en Keumangan door 
Pölém en Meureudoe werden geholpen, en om
streeks 1870 veroverde Pidië de onder Keu- 
mangansclien invloed staande wakeuëh Lhang. 
Daarna werd er gevochten om Mè Tareuëm, 
Ilöt en Andcuëh, maar de Atjèh-oorlog bracht 
afleiding en sinds kwamen geen ernstige botsin
gen meer voor. Voor verdere geschiedkundige 
bijzonderheden zie het artikel ATJÈH, Dl. I, 
bl. 83 e. v.
S Zie voorts Bijdragen t/d T.-, L.-, en V.K. v. 

N.-I., Deel 66 (1911) bl. 402.,
PIDJANTOENG (minangk. mal.?). Zio BOE- 

ROENG-DJANTOENG.
PIDJËR. (jav.). In den inlandschen droge

rijenhandel de naam van ruwe borax, uit China 
aangevoerd; wordt ook bij het batikken ge
bruikt.

PIDJËT (jav.), pidjit (mal.). Massage van

1(

/

afzonderlijke leerstoel voor staathuishoudkunde 
en statistiek werd opgcricht, was hij do aange
wezen man om haar te vervullen. Hij bekleedde 
het ambt van Hoogleeraar tegelijk met dat van 
Directeur der Ned. bank; toen hij in 1885 tot 
president-directeur dier instelling benoemd werd, 
zag hij zich echter genoodzaakt het professoraat 
nedertelcggen. Van 1888 tot aan zijn dood toe 
bekleedde Pierson het voorzitterschap van den 
raad van redactie van do Economist, het aan 
de ontwikkeling der staathuishoudkunde gewijde 
tijdschrift. In 1891 (21 Aug.) trad hij op als Min. 
van financiën en vervulde die betrekking tot 
Mei 1894. In 1897 werd hij tot lid der Tweede 
Kamer gekozen, doch nam niet als zoodanig 
zitting, daar hij belast werd met het samenstollen 
van een Kabinet, waarin hij als Min. van finan
ciën optrad. In 1901 trad het Ministerie Pierson 
af en begint het laatste tijdvak van zijn leven, 
een periode in hoofdzaak wederom van stu
die. In 1905 door Gorinchem naar de tweede 
Kamer afgevaardigd werd hij o.a. in 1907 tot 
Presidcnt-curator der door Minister Fock in 
het leven geroepen N.-I. Bestuursacadcmio be
noemd. Uit dit tijdvak zijns levens'dateert ook 
het voorzitterschap van het Ind. Genootschap.
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In 1908 trok Picrson zich wegens gezondheids
redenen uit het openbaro leven terug (als Kamer
lid wachtte hij echter de periodieke aftreding 
an 1909 nog af), ook het curatorium der N.-I. 
•Bestuursacademio werd door hem nedergolegd. 
Den 24 Dec. 1909 overleed Pierson te HcomstcdeJ 

Pierson’s wetenschappelijke arbeid 'bewoog' 
izich hoofdzakclijk op het gebied der staathuis
houdkunde. In meerdere werken van hoogo 
waarde en in talrijke tijdschrift-artikclen bewees 
hij zijn meesterschap op -dat terrein. Zijn beide 
'hoofdwerken „Leerboek der staathuishoudkun
de” (2 dln. Ie dr. Haarl. 18S4—’90, 2e dr. 1896— 
1902) en „Do grondbeginselen der staathuis
houdkunde” (le dr. Haarl. 1875—’76, odr. 1905) 
worden algemeen als standaardwerken erkend 
on zijn ook voor den beoefenaar van de koloniale 
huishouding van bctcekenis. Meer speciaal op 
Ned.-Indië hebben betrekking het nog altijd be
langrijke werk „Het lcultuurstelsel Amst. 1868” 
waarvan in 1877 eene omwerking verscheen 
onder den titel „Koloniale politiek, Amst.”, 
alsmede een opstel „De nieuwe regeling der land
rente op Java” in T. v. N.-In die, 1873, I, bl. 
171. Voorts: Java en de koloniale questie, Am
sterdam 1871; „Nog iets over de landrente in 
Bombay” in T. v. Ned.-Indië, 1873, I, bl. 309, 
Een woord over de Indische suikercrisis, -Am
sterdam, 1886; Het Indische muntwezen en de 
ibelangen der planters, Economist 1887; Be
schouwingen naar aanleiding van het Verslag der 
ïndian Famine Commission van 1901 (Versl. 
Ind. Gen. 1903 blz. 62—86, 136—169; Finant. 
(beschouwingen, Economist 1903 II, 949; Do 
economische toestand op Java, Haagsche zen- 
dingsbode 1904, no. 12; de Wetsontwerpen tot 
w. en a. van de Indische Comptabiliteits-wct 
en van het Ind. Regeeringsreglement (Versl. 
Ind. Gen. 1907—08, 135). Zie: Levensbericht 
van Mr. N. G. Pierson, door Mr. C. A. Verrijn 
-Stuart, van de Mij. derNcd. Letterkunde te Lei
den 1910—11, blz. 26.

PIET VAN VLIET. Zie KOEKOEK.
PIGAFETTA (ANTONIO). Geboren te Vicenza 

(Lombardije), wellicht in 1491 (of vroeger), gaat 
in Dec. 1518 met ’s Pausen gezant bij Karei 
V, Chiericali, naar Barcelona, hoort daar van 

'do uitrusting dor vloot onder Magalhaes te So- 
villa, krijgt verlof van zijn meester, en van den 
Keizer, om mee te gaan naar do Molukken, 
bewesten om, is in Mei 1519 te Sevilla, wach
tende op do uitreeding der 5 schepen, en gaat 
als „Antonio Lombardo” (A. do Lombard) in 
de functie van „sobresaliento” (letterlijk „reser
vist”; inderdaad ons „adelborst”) op het admi
raalschip Trinidad den lOen Aug. 1519 mede 
scheep, evenals Duarto Barbosa (zie dezon 
■naam). Heeft hot geluk goed en wol met hot 
eenige schip van do vijf, dat dezon eersten 
zeetocht om don aardbol volbracht, de Victoria,. 
onder commando van don Bask d’Elcano, op 
8 Sopt. 1522 te Sevilla weder te koeren; mot 
b ij zich z ij n geregeld gehouden 
dagboek.

Pogingen om Karei V, den Koning van Portu
gal (D. Joao 111), en do moeder van den Koning 
van Frankrijk (Frans I) te interesseeren vuor 
dit dagboek, falen; teruggekeerd naar Italië 
in 1523, baat hem ook geen audiëntie bij den 
Paus (Clemens VII); op 5 Aug. 1524 vraagt hij 
.to Venetië privilege van 20 jaar voor den druk

van zijn dagboek, dat opgedragen blijkt te zijn 
aan den grootmeester der Rhodcs-orde (Johan- 
nietors), Ph. Villiers do 1’Islc Adam. Doch 
van dezen (Ital.) druk komt niets; alleen ver* 
sohijnt to Parijs^ in ca. 1530 een verkorte Fran- 
sche vertaling, die dan weer, hervertaald in 
’t Ital., in 1550 to Venetië verschijnt in dl. I 
(fol. 379b—397b) van Ramusio’s vermaard 
verzamelwerk „Dcllo Navigationi et Viaggi” 
on daarin telkens herdrukt wordt (6o druk,
1613). In 1799 vindt echter C. Amoretti in de 
Ambrosiaansche Bibliotheek te Milaan een 
zeer goed Ital. hs. (hoewel niet het origineel), 
maar geeft het slecht en gewijzigd uit in 1800, 
alsmede daarnaar in Fransche vertaling in 
1801 ^resp. te Milaan, en Parijs). Doch pas in 
1894 wordt dit Ital. hs. door A. da Mosto goed 
en volledig gepubliceerd te RojQ&.(in de Raccolta 
etc.” tor eere van hot 4e Columbus-eeuwfeest 
ook in overdruk); en opnieuw, nu met Engel- 
sebe vertaling, noten en uitvoerige bibliographie, 
door J. A. Robertson in de groote serie van 
„The Philippine Islands”, dl. 33—34; en ook 
afzonderlijk in 3 dln., Cleveland (U. S. A.)
1906, waarvan het 3e deel een register.

De edities van Da Mosto (met noten, doch 
zonder register) en Robertson vullen elkaar aan, 
en vormen samen den allermerkwaardigst en 
tekst van Pigafetta’s „Relazione sul prima viaggio 
intorno al globo” (D. M-)> alias „Magellan’s 
voyage round the world” (R.), die de kost
baarste Europ. bron is v"o o r cTcT”—* 
oudste kennis van het oostelijk 
deel van onzen Archipel; alles nuch
ter waargenomen, dadelijk ter plaatse genoteerd, 
en mot Italiaanschen renaissance-geest geschre
ven.

1

;

Pigafetta verhaalt er o. a. — hier aangehaald 
naar de ed. Da Mosto, Roraa 1894, als de meest 
overzichtelijke — van: zijn tocht door de Phi- 
lippijnen (22 Maart—begin Juli 1521; p. 70— 
85; do periode waarin Magalhaes en Barbosa 
beiden sneuvelden); zijn verblijf in de stad 
Broenai (8— ca. 31 Juli; p. 85—89); zijn verblijf 
op Tidore („Tadore”; 8 Nov.—21 Dec.; p. 
92—99), waar hij de alleroudste lijst 
van 425 Maleische woorden no
teert (p. 100—104); en ten slotte zijn verblijf 
op Timor’s Noordkust, waarschijnlijk op de 
reede van Atapoepoe (21 Jan.—11 Febr. 1522; 
p. 106—111), wraar hij eenige hoogst belangrijke 
gogevens over den toestand op Java weet op 
te vangen.

Naast dezen Ital. hs.-tekst (uit ca. 1524), 
bestaan niet minder dan 3 oud-Fransche ver
talingen in hs., waarvan 2 in do Bibliothèque 
Nationalo .to Parijs (no. 5650, hot oudste en 
beste; als standaardtekst gebruikt door H. E. 
J. Stanloy in zijn Hakluyt-uitgave van 1S74, 
Tho first voyage round the world by Magellan; 
en no. 24224, dat jonger is), en oen, vroeger te 
Nancy, daarna in do Phillips-bibliotheek te 
Cheltcnham, misschion het allerbeste Fransche 
hs. Zio uitvoerig Robertson o. c. 1906, II, p. 
241—272; en verg. over deze 4 teksten en den 
gedrukten oud-Franschen van ca. 1530, Rouf- 
faer in Bijdragen Kon. Inst. 6, VI (1899), p.' 
136 noot.

Evon weinig voorspoed als Pigafetta had met 
zijn (niot door homzolf van een titel voorzien) 
dagboek, even woinig is er van zijn later leven

;

/
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l Kramfttwatoc ift Noord-Bantam uit do vlaktebekend. Omtrent 1534 schijnt hij gestorven 
te zijn. Maar de renaissancistische drang tot 
zijn loven van begaafd avonturier, nl. „om 
die dingen te gaan zien, dio cenige voldoening 
konden geven aan mijzelf on mij eenigen naam 
konden verschaffen bij de nakomelingschap” 
(zie bij Da Mosto, p. 51; of Robertson, I, p. 
22—23), is thans, na vier eeuwen, ten volle 
in vervulling gegaan.

. Het Boek van Barbosa (1516), Pigafotta’s 
dagboek (slot-redactie wel uit 1524), de Port. 
archief-stukken tusschen 1509 on 1529 in de 
Alguns Documentos do Archivo Naciona] da 
Torre do Tombo (Lisboa, 1892), de nog niet 

^geheel voltooide publicatie van Albuquerque’s 
Brieven (dl. I—IV, Lissabon 1884, ’98, 1903, 
*10), vermeerderd met het „Roteiro” (don Zee
mansgids) van Joao de Lisboa uit ca. 1527 
(gepubliceerd te JLissabon in 1903), vormen met 
de Spaansche bescheiden, algedrukt bij Navar- 
retc (bl. IV—V; le ed. 1837), de tot nog toe beschik
bare authentieke en contemporaire Europ. bronnen 
voorde kennis van onze Oost tusschen 1500 en 1530. 

y f. J*. *-•/ ■ * f G. P. R.
/* ■' .. PIJOENGAN. Onderdistrict met gelijknamige

■ hoofdplaats van het district Prambanan, regent
schap Kalasan, residentie Djokjakarta. De hoofd
plaats ligt aan den grooten weg van Djokjakarta 
naar Wonosari, do hoofdplaats van Goenoeng 
Kidoel. Zie ook bij PATOEK.

PIKA (bobneo). Zie NEUSAAP.
PIKER. (jav.) voor Excaljoetoria chinensis; een 

andere Patrijs, Arboricola javanica, heet op Java 
Dagoe.

PIKOEL (mal., jav., soend.). Zie MATEN en 
GEWICHTEN.

PILANG. Zie VAARTUIGEN/'"' '• ,-?-7 
PILANG (jav.). Zie ACACIA LEUCO- 

PHLAEA.
PILAU. Zie VAARTUIGEN.
PILEA MUSCOSA Lindl. fam. Moraceac. Ka- 

toempangan (mal. batav.). Een klein onkruidje, 
dat op vochtige, schaduwrijko plaatsen overal tot 
op ongeveer 1400 M. boven zee verbreid is. Wan
neer men ’s ochtends vroeg planton mot stuif - 
meelbloemen bevochtigt, en daarna in de zon legt, 
dan springen do mannelijke bloemen en tevens do 
helmhokjes open, zoodat elke bloem een wolkjo 
stuifmeel uitwerpt. De plant heet daarom wel 
„kanonneerplant”. Het kruid is een inlandsch ge
neesmiddel.

PIMPINELLA ALPINA Kds. Fam. Umbellifc- 
Poerwa atjêng, Soeri pandak abang 

(jav.), Antanan goenoeng (soend.). Klein over
blijvend zeer aromatisch riekend kruid uit het 
bergland van 2000—3000 M. in Midden- on Oost- 
Java, bij de inboorlingen van Oost-Java zeer be
kend om den aromatischcn wortel, die algemeen 
gebruikt wordt als een aphrodisiaeum. Vooral 
op het DiëngrPlatoau komt do plant zeer veel 
voor.jy * :: V

PIMPINELLA ANISUM L. Fam. UmbeUiferae. 
De slamplant van het Europeesche „Anijszaad” 
(beter Anijsvruchten), in do Europ. apotheken 
als Fruclus Anisi bekend, en door de inlanders 
weinig of niet gekweekt of gebruikt Do 
Adas rnani® (jav.), dio men wel voor de Anijs
vruchten vindt opgogoven, schijnt eerder toe te 
komen aan venkelvruchten.

PINANG. Een slechts 260 M. hoog vulkaan- 
kegeltje, dat zich geheel zelfstandig dicht bij

verheft.
PINANG (mal.), Djambè (laag-jav., soend.) 

Wohan (hoog jav.), Pènang (mad.), Hcna- 
(tekn. ); Tonga of Wocak (min. landst. ), Sjam- 
bi (mal. pal.), Kamtjoo (N. G. 4 R.), Beren (N. 
G. Noemf.), Foca (boer.), Soi (amb. landst.), 

gok. cn lÈti), Poeja 
(amb. aroe), Poö (amb. kis.), Oromol (amb. 
BAB.), Rapo (MAK.), Ocraj of Oegaj (lamp.), Isoe 
(amb., kei), Isoa (AMB. TEN.), Manman (bol. 
mong.), Pineng (atjèii).

Areca Gatechu L., (zie aldaar) fam. Palmae. De 
naam betelpalm, aan deze gegeven,is minder 
juist, daar „betel” de benaming is voor do sirih, 
welke benaming door het Portugeesch uit het 
Tamiel tot ons is gekomen (zie P. J. Veth, Uit 
Oost en West, bl. 227). Hoogc palm met gevinde 
bladeren cn vertakte, onder de kroon geplaatst» 
bloemtrossen. In geheel Indië gekweekt. De 
vruchten, betelnoten, ook wel areoknoten ge
naamd, worden algemeen gebezigd bij het sirih- 
kauwen. In het huishoudelijk leven der inland- 
scho bevolking van Ned.-Indië vervult de betel
pruim een groote rol; in iedere woning vindt men 
een koperen of houten schaal, waarop betelblad, 
tabak, kalk, gambir en pinang-noot in koperen 
doosjes en bakjes voor do gasten gereed liggen. 
Het aanbieden daarvan gaat ook aan iedere 
beraadslaging vooraf en het aanbieden en aan
nemen beduidt vrede en vriendschap. In vel» 
streken van den Archipel geldt het gereedmaken 
en het aanbieden van een betelpruim door een 
meisje aan een jongeling als teeken van gene
genheid en het aannemen van de gave staat 
gelijk met een begin van vrijage. Om de betel
pruim te maken, worden een of twee 'van do 
geurige, roodsappigc en bittere bladeren der be
tel- of sirihplant (zie SIRIH) genomen, dio men 
op de knie afveegt, om er daarna de punten af te 
scheuren en zo vervolgens te bestrijken met een 
weinig kalk van eene fijne, uit schelpen gebrande 
soort; dan breekt men een stuk van een schijfje 
gambir en knijpt met don pinang-kraker een 
stukje pinang-noot af en beide ingrediënten wor
den in het blad gewikkeld, dat dicht gevouwen, 
in den mond gestoken en gekauwd wordt. Do 
Maleicr verkiest oen jonge, do Javaan een oud o 
pinangnoot. Terwijl zij do betelpruim in den 
mond hebben, steken zij een weinig gekorven 
tabak tusschen lippen on tanden on brengen die 
om te kunnen spreken tusschen do lippen en het 
tandvlcesch. Een sirih- of betelpruim duurt een 
goed kwartier, vandaar dat dit tijdsverloop in 
het Javaansch don naam heeft van sapanginang 
(van kinang) d. i. de duur van een sirihpruim. 
Eonigo vooraf gereed gemaakte pruimen draagt 
de inlander, die dit genotmiddel gebruikt, op 
weg altijd bij zich.

Vooral tegen wonden cn verzweringen wordt 
het niet sirih en Areca-nool vermengde speeksel,, 
ondor het uitspreken 
uan

on
}

Boea of Poea (amb.

rae.

van bezweringen, op do 
gedano plek uitgespuwd. Do blad- en bloem- 

scheeden dienen tot het inpakken van goederen- 
Ook het hout der stammen wordt gebruikt. Waar 
do ylrcca-palm in sommige streken 
Archipel onlbreokt, worden de noten van elders, 
aangevoerd en vormen een niet onbelangrijk 
handelsartikel op de inlandschc markt Ook is 
de uitvoer zeer belangrijk, zooals de volgende cij. 
fers ons toonen.

naam van den
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van do Buiton- 
bezittingon. 

K.G.
21.417.885
24.108.fi62
22.196.623
24.4-91.662
24.063.997
20.565.215

van Java 
en Madoora 

K.G.
3.507.968 
4.423.000 
3.808.321 
3.311.864 
3.455.490 
3.872.870

Deze uitvoer is voornamelijk voor Singapore 
bestemd ter distributie ovor do omliggende 
landen.

In Europa wordt de arcca-noot in do veeart- 
senijkunst aangewend, als middel tegen lint
worm enz.

De tegenwoordig in Indië voel als sierplant 
gekweekte „roode pinang” is Cyrtostachys Ren- 
dah BI., op Banka Pajoong antoe geheeten.

PINANG MÉRAH (mal.). Zie CYRTOSTA
CHYS.

PINANG RATJE. Een zeer samengesteld Am- 
bonsch geneesmiddel, volgens een door Ludeking 
medegedeeld voorschrift uit 59, meest aromati
sche, bestanddeelen (fijngehakte wortels, basten, 
bladeren, vruchten) bestaande. Het geniet in 
geheel Indië zekere reputatie als universcole 
medicijn, tegen koortsen, diarrhee, slechte 
spijsvertering enz. Men trekt er ook bitter van.

PINANGA TERNATENSIS Schett. Fam. Pal- 
mae Niboeng mérah (mal.). Een slanke rechte 
palm van Celebos en de Molukkon. De gomakke- 
lijk splijtbare stam wordt voor latwerk gebruikt. 
Het pa lm iet is eetbaar.

PINARIK. Bataksch landschapje, gelegen op 
de grens van Padang La was en Laboean Batoe, 
of op de grens van Tapanoeli en Sumatra’s Oost
kust. Het ressorteert onder de ondcrafd. Padang 
La was, doch was vroeger een twistappel tusschen 
Bila (Sumatra’s Oostkust) en Goenoeng Tinggi 
(Sumatra’s Westkust), beschouwende ieder Pina- 
rik als zijne onderhoorigheid. De hoofdplaats 
Pinarik is een welvarende kampoeng en een van 
de belangrijkste kampoen gs van Padang La was, 
met grootc bevolking.

Geheel anders is hot landschapje van dien 
naam, gelegen aan de Zuidelijke grens van Pa
dang La was met Sumatra’s Oostkust, dat zeer 
armoedig is en weinig volk telt.

PINDA U. Inlandscho naam, in Sera wak (N. 
Bornco) gebruikt voor do zwevendo boomha- 
gedjs, Druco cornutvs Giinther. (zie verder on
der TJITJAK TËRBANG en onder AGAMI- 
DAE).

PIN DIS (mal.). Zie SLOETIA.
PINEUNG. De III Moekim Pincung zijn een 

land schap van de onderafdcoling Sigli, af- 
decling Noordkust van Atjèh, met 1451 gere
gistreerde mannen (uit. 1915). Het omvat: 
Boeboeë Meuseugit Goetji Rocmpöng, Booboeö 
Meuseugit Barö, en Pineung, de gampöngs Meu- 
loec Blang en Meuloeë Kroeëng, do moekim 
Peukan Barö en Peukan Sot, en de gampöngs 
Poelo ltaja en Poelo Seuma. Gelegen vlak ten 
O. van Sigli, is het landschap vooral bekend 
door de beschietingen vroeger van onze vestiging 
aldaar van uit „Klapa Satoe” in de moekim 
Peukan Barö en Peukan Sot. De daar door den 
vijand aangelegde stellingen werden in Aug. 
1897 vermccsterd, waarna de naaste omtrek 
word gezuiverd. (Zie Deel I blz. 82). Oelèëbalang 
is Tcukoe Bënlara Pineung Brahim, wiens korte

verklaring dd. 7 Mei 1900 werd goedgekeurd 
en bekrachtigd bij Gouv.ts besluit van 4 Oct. 

a. v.
Zie Bijdr. t/d T.L.&.V. v. N.-I. Deel 55 

(1903) bl. 70, en in Ind. Gids 1890 het artikel. 
„Segli van 1885—1887”.

PINGGIRS. Onder dezon naam is een volks
stam bekend,, in de Vorstenlanden op Java ge
vestigd; volgens Vetb, Java 2e druk Dl. I, bl. 
390, afstammelingen van een deel der bewonors- 
van Balambangan, die door Sultan Ageng van 
Mataram, na de verovering van eerstgenoemd 
rijk, naar Mataram werden overgevoerd, waar- 
hunne vrouwen meestal als minnen in den Kraton 
gebruikt werden, terwijl de mannen een hand
werk uitoefenden. In Ind. Gids, 1884, I, bl. 85- 
wordt echter verhaald, dat wanneer vorstelijke 
kinderen gezoogd moesten worden, deze minnen 
vroeger van Bali of Balambangan werden ont
boden. Do naam pinggir, kant of wal, zou 
hunne afkomst van den Oosthoek of Oostwal 
van Java aanduiden. Zij wonen meestal bij elkan
der in bepaalde kampongs, kampong minggiran,. 
die zoowel in Djokjakarta als in Socrakarta ge
vonden worden. Jn de Nawala Pradata, art. 24,. 
wordt voorgeschreven dat, in tegenstelling mot 
de Kalangs, de afstamming der Pinggirs door do- 
moeder bepaald wordt.

PINGKO (soend.). Zie DYSOXYLUM DEN- 
SIFLORUM.

PINI. Een van de 3 grootc Batoe eilanden (zie 
aldaar), die behooren tot de residentie Suma
tra’s Westkust.

PINING (soend.). Zie HORNSTEDTIA.
PINOEH (PINOH). Linker zijrivier van de 

Mëlawi, ontspringend op den Boekit (berg) Bë- 
tatoe. Haar stroomgebied vormt do onderaf- 
dceling Pinoehlanden van de afdeeling Sintang,, 
residentie Wostcr-afdeeling van Borneo. Oor
spronkelijk behoorde die landstreek tot Kota- 
waringin (Z. en O. afd. v. Borneo); in 1894 stond 
de radja van dat landschap zijne rechten daarop 
af aan hot Gouvernement, waarna zij onder 
rechtstrceksch bestuur werd gesteld in overeen
stemming met do wenschcn der hoofden van de 
zich daarin bovindondo negri’s: Nanga Pak, 
Nanga Sa jan, Kota Baroe, Nanga Soekan, 
Laman Tawa, Karangan Pocroen, Këpala Ga
ding en Madoeng. De grens met do Z. en O. 
afd. v. Borneo wordt gevormd door de water
scheiding tusschon de Pinoh en de rivieren in 
het gebied van Kotawaringin en Matan (Wester 
afd. v. Borneo); die met het landschap Sintang 
door den reehterzijtak van de Pinoh, de Soengci 
Këlawei, met dien verstande dat het stroomge
bied van haar linkorzijriviortje de Soengei Boli 
of Pëngërisik, behoort tot de Pinoehlanden; 
voorts door een lijn van af de Riain (stroomver
snelling) Pölandook bij do Nanga Këlawei in do 
Pinoh ovor do Boekits Bëloeboek, Töngang en 
Sanduk Berd joon, getrokken ovor de water
scheiding tusschon het stroomgebied van do 
Bëlimbing-rivior en de Pinoh.

De bevolking, bestaande uit zoogenaamde 
Maleiers, de in naam tot den Islam bekeerde 
Dajaks: Djoengkau’s on Këbahan’s genoemd, 
on heidenscho Dajaks, — mot eon totaal zielontal 
op ultimo 1915 van 10196, — is in het genot van 
hare eigen rechtspleging gelaten. Do rechtsbe
doeling is omschreven in do Ind. Stb. 1896 no, 
220 en 1915 no. 401. Van 1894 af behoord heb-

d.
1911
1912
1913
1914
1915
1916
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twee studies over „Fernao Mond os Pinto” in 
do Momorias van do Academia Real das Scien- 
cias do Lisboa, 2a Olasso, Nova Sorio, Tomo X, 
Part o I—II, 1905, ’06; op dczo reis schrijft 
hij dd. Ma la ka, 5 Dec. 1554, een merkwaardi- 
gen brief ovor zichzelf, zie Ayrcs I, p. 13—16, 
on voluit p. 59—66; vorg. Tielo (die „don 
Jozuiot Fcrnao Mond es” nog niet als Pinto her
kend had) in Bijdr. Kon. Inst. 4, IV (1880), 
p. 296 noot 1. Keert in Nov. 1556 uit Bungo 
terug naar Goa, komt hier in Fobr. 1557, en is, 
het volgend jaar in Jan. vertrekkend, in Sopt. 
1558 te Lissabon terug.

Vestigt zich in het dorp Almada (boN. Lissa
bon), vrijwel berooid, daar hij in 1554 te Goa 
zijn have had weggegeven; maakt zich nu los 
van do Sociëteit van Jezus, huwt, krijgt kin
deren, en sterft 8 Juli 1583. Stelt zijn „Pelgrims
tocht” (Percgrina<;am) te Almada op, wel deels 
naar aantcekeningen, deels naar geheugen, in 
een litteraircn stijl. Maar van drukken komt 
niet, gewis ook door tegenwerking der Jezuïeten, 
die hem na 1558 in opmerkelijken trant al 
waren gaan doodzwijgen. Hot lis. komt, na 
zijn dood, in handen van ’s Konings geschied
schrijver (Chronista mór) Francisco Andrada, 
die er in zijn eigen Chroniek van D. Joao III 
(regeerde 1521—57), in 1613 te Lissabon ver
schenen, zéér veel aan ontleent; maar pas in 
’t eigen sterfjaar van d’Andrada, 1614, verschijnt 
te Lissabon de lo druk van Pinto’s werk, 
waarschijnlijk gecastigeerd, daarna talloozo ma
len herdrukt, en in vreemde talen vertaald. 
Het lis. dat d’Andrada (eigenlijk op zijn goed- 
Port. geheeten: do Andrade) onder zich heeft 
gehad, is nimmer teruggevonden.

In avontuurlijkheid, in faam, en in litterair- 
historische beteekenis kan men Mende.s Pinto

bende tot do ondcrafdceling Melawi, worden de 
Pinoolilandcn, ingevolge het bepaalde bij Ind. 
Stb. 1913 no. 200, 1914 no. 719 en 1916 no. 
172 tot cono zelfstandige onderafdcoling ge
maakt van do bestuursafdceling Sintang onder 
een civicl-gezaghebber, wiens standplaats is 
Kota-Baroc.

Hoofdzakelijk leeft, de bevolking van rijst
bouw op ladangs, liet inzamelcn van bosch- 
producten en bij lagen waterstand der Pinoh van 
wat goudwasschen.

Literatuur. J. P. J. Bartli: Verslag van een 
Tcis langs de Pinoli-rivier. Tijdsclir. Bat. Gen. 

^ XXXIX (1897) en J. J..K. Erijhoven : Bijdragen 
tot de geografie van Borneo’s Wcsterafdeeling 

y<1903). -
PINRANG. Onderafdeeling van de afdecling 

Paré Paré van het gouvt. Celebes en Onderh. 
met gelijknamige standplaats voor den bc- 
sturenden ambtenaar.

PINTO (FERNAO MEN DES). Auteur en 
avonturier, mot een van ouds kwaden naam 
als romantisch opsnijder of fantast, en toch 
inderdaad — mits kritisch gelezen — schrijver 
van een werk dat kostbare gegevens bevat over 
het Oosten in het algemeen; ook over Sumatra 
en Java, mot name uit die periode waarin wij 
zoo bitter weinig er van weten door andere 
bronnen; 1540—ca. 1550. Hot milde oordeel van 
Tiele over hom, kan men lezen in Bijdr. Kon. 

„ Inst. 4, III (1879), p. 2—3 en 58—59, on nader 
met jaartallen gedocumenteerd 4, IV (1880), 
p. 285—2SS; verg. over zijn avonturen op Java 
in 1546 Vebh’s Java. 2en druk, I (1896), p. 
289—29S.- Over de slotperiode van zijn leven 
in Indië, met name zijn novitius-worden in de 
orde der Jezuïeten (1554), en zijn laatste reis 
Goa—Malaka—Japan en terug (1554—1557), 
is een 10 jaar geleden veel nieuws gepubliceerd 
door den Port. historicus Chr. Ayres (zie 
onder). Dat hij in 1543 (niet in 1542), met twee 
andere Portugeezen (Zeimoto en Borralho), 
inderdaad de eerste Europ. ontdekker zou zijn 
geweest van Japan, door hot met een Clrin. 
zeeroovers-jonk verzeild raken op het eiland 
Tanega(-Sjima), en het vandaar komen in 
’i hof van den Vorst van Boengo (eiland Kioe- 
sjioe), blijft onzeker. Daarna was hij opnieuw 
in Japan (óf op Java?) in 1546; en in 1551, toen 
hij Xaverius er leerde kennen (zie onder).

Geboren als zoon van arme gedoopte Joden 
(zgn. Marranos) te oud-Montomór (Montomór 
o Velho, beW. Coimbra) in ca. 1515, met den 
.enkelen familienaam Mendes; het „Pinto” 
kreeg hij er later bij; in do berichten der Je
zuïeten heet hij alleen: Fernao Mendes. Gaat naar 
Lissabon, in dienst van D. Jorge, hertog van 
Coimbra. Scheept zich Maart 1537 in naar Port.- 
Indië als koopman, en doorleeft zoo zijn avon
turen in Pegoe, Siam, op Malaka, Sumatra 
on Java, in China en Japan. Wil Jan. 1554 uit 
Goa naar Portugal teruggaan met zijn ver
worven kapitaal, maar voelt ineens roeping 
■om Jezuïet te worden; aLs nawerking vooral van 
zijn vriendschap in Japan met Francisco Ja vier 
of Xaverius (gest. bij Macao 2 Dec. 1552), wiens 
lijk in dat jaar 1554 te Goa werd aangebracht, 
bewaard in kalk. Over de daarop den 16en 
April 1554 te Goa aangevangen gezantschaps
reis naa,r Japan, onder leiding van den pater- 
provinciaal Belchior Nunes S. J., zie Ayres’

i
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het best vergelijken met onzen Bontekoe. 
Beiden hebben allerlei doorleefd, en hebben 
„volksboeken” geschreven, waarvan hot fond 
volle waarheid is, de uitwerking evenwel ver
siering; zeg 75 % waarheid, 25 % verdichting. 
Nergens anders dan bij Pinto echter vinden 
we iets over de ineonzinking dor oppermacht 
van liet rijk Dërnak in 1546, na Pangéran Trang- 
gana (regeert ca. 1521—1540); de katastrofo, 
waaruit Padjang (zie dit woord) als oppermacht 
in ca. 1565 te voorschijn zou komen. In Pinto’s 
Peregrina^ao van 226 Capita, beslaat dit Cap. 
172—180. Zie Vetli 1. c., deels bewerkt naar 
Tielo in Bijdr. Kon. Inst. 4, IV (1880), p. 305— 
310. G. P. R.

PINTOEhmassief. Een geweldige, grootsche, 
oude nTrdcsiet-vulkaan in het midden van het 
Karo-Rand gebergte (zie aldaar) op Sumatra. 
Het is grootendeels met oerwoud bedekt, waar
uit de naakte wanden van den vulkaan Sibajak 
(2070 M.) tc voorschijn komen. Hier heeft zich 
de oude vulkanische werkzaamheid weer in 
jongeren tijd herhaald. Op het Pintoc-massief 
ontspringen de Bëlawan en Pötani, die Noord
waarts stroomen, terwijl vele kleinere rivieren 
Zuidwaarts naar de Wampoe gaan. In het O. 
bevindt zich de pas van Bandar Baroe, in het W. 
de Soembo-ikan-pas; de eerste alleen is goed to 
begaan.

PINTOE ANGIN (= windpoort). Kloof ten 
Westen van de Batang Gadang in de residentie 
Sumatra’s Westkust, waarover de weg wordt 
aangelegd, die Pajökocmboeh verbindt met do.

y.è -
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Oostkust. Een bergpas in den weg van Tan ah 
Batoo naar Natal (res. Tapanoeli) draagt ook 
■dien naain.

PINUS MERKUSII Jungh. et De Vricso, fam. 
■Coniferen, Baksalah (atjèh), Oojani (qajo), 
Toesam (bat.). Een donneboom, botor pijn
boom, door Junghuhn ontdekt in do Bataklandon 
tusschon 1000 on 1500 M. boven zoo, en daar bos- 
schen vormend; ook in de Gajölanden aango- 
troffen. l)o boom wordt n eer dan 30 M. hoog, 
hooft lange naalden on levert zoor veel hars, dat 
door do inboorlingen als verlichtingsmiddel 
wordt gebruikt.

PIPER. Zie KËMOEKOES, PEPER en SI
RIH.

PIPER BETLE. L. Zie SIRIH.
PIPER CUBEBA L. f. Fam Piperaceae. Te- 

moekoo3, Lada berékoor (mal.), Koomookoos 
(jav.), Rinoo (soend.) Klimmende heostor, tot 
15 M. hoog, met kleine bolronde vruchton, die 
aan hun ondorcinde van een steelvormig ver- 
longsel zijn voorzien, dat meestal ten onrechte 
voor een vruchtstcel wordt aangezien (vandaar 
do naam Staartpoper). De plant komt in don ge- 
heelen Malcischen Archipel in hot wild voor, 
maar wordt tegenwoordig ook gekweekt. Verre
weg hot grootste deel van het handelsproduct 
wordt in liet wild ingezamcld. De grootte van don 
uitvoer is niet bij benadering op te geven. Om
trent do cultuur zijn nog weinig gegevens bekend. 
Men is tot hot kweeken overgegaan, toen om
streeks 1890 do prijzen geweldig stegen (tot 
ƒ 300 per pikocl). De voortteling geschiodt door 
stekken, waarbij men erop moet lotton, zoowel 
; lekken van mannelijke als van vrouwelijko plan
ten te nomen. Lichte schaduw schijnt gowonsclit 
to zijn. Tusschen 1880 en 1890 word staartpoper 
op grooto schaal verwerkt in asthmasigarotten. 
Tegenwoordig wordt hij in do wostorsche gonce3- 
kundo logen gonorrhee gebruikt. Togen dezelfde 
kwaal gebruikt do inlander hem, maar bovendien 
togen dysenterie en andere buikziekten. Vaak wor
den andere Pipersoortcn verkocht voor Koomoo- 
kocs, deels doordat zo ermeo verward worden, 
deels als opzettelijke vervalsching. Ook do 
vruchtjes van Litsca citrata worden wel als koe- 
moekoos verkocht.

PIPER FRAGILE Bth. Sirih pait, Tali pait 
(mal. mol.). Klimplant van de Molukkon, waar- 
van vooral do bast als inlandsch geneesmiddel in 
gebruik is togen velerloi kwalen. Do bladoron zijn 
ook bij do inlanders als geneesmiddel in gebruik.

'PIPER LONGUM L. De stamplant van de 
Eng. Indische Lange Peper, die in den Mal. Ar
chipel niet voorkomt. Do Ned. Indische Lada 
pandjang (mal.) komt van Piper retrofraclum 
(Zie aldaar) = Piper longum BI.

PIPER METHYSTICUM Forst. Wati (zuid n. 
ouinea), Keu (noord n. ouinea), Kawa (poly- 
nesië). Een struik, waarvan do blideron on sten
gels, maar vooral do wortels, door do Papooa’s en 
Polynesiërs bij foo.stolijko golegonhoden gokauwd 
worden, waardoor een soort van dronkonschap en 
bedwelming ontstaat. Het workzamo bestanddeel 
is niet bekend. Samoa voort oen kleine hoeveel
heid naar Europa uit, waar do wortel bij hot be- 
xoiden van oen geneesmiddel wordt gobruikt.

PIPER NIGRUM L. Zio PEPER.
PIPER RETROFRACTUM Vahl. (P. longum 

BI.; P. officinarum P. DC.) Tjabai, Tjabai djawa, 
Lada pandjang (mal.); Tjabó alas, Tjabó soolah

(jav.). Do z.g. Lange Pcpor, in den geheolon ar
chipel in hot wild voorkomend, op Java boneden 
000 M., bijna uitsluitend op drogo, armo gronden, 
bij voorkeur in bosschcn, die periodiek hun loof 
verliozen. De plant wordt zoo goed als niet gecul
tiveerd. Do vruchten zitten in lange cylindrische 
aren, zo worden tcnslotto roodo bossen, die een 
zwarte korrel bovatten. Voor zo zoover zijn, wor
den zo afgesneden en snel gedroogd. Do vrucht- 
aren zijn een belangrijk inlandsch geneesmiddel, 
on komen o.a. voor in do zg. bandrèk (soend.), 
een zweetdrijvende drank. Ook is tjabai djawa 
een uitvoerartikel (vnh uit Bandjërmasin) naar 
Europa on Br. Indic. In Europa komt het voor in 
vliegen vergif ten.

PIPIKORO’SCH. Zie TORADJA’SCHE TA
LEN.

PIPIT-BONDOL (jav.). Zie WEVERVOGEL 
(BONDOL).

PIPIT-LOERÉAN. Naam in West-Sumatra 
voor eene Hapvogel-soort, Psarisomus psit- 
tacinus; andere Hapvogels zijn Toeroenan oodjan 
Eurylaimus ochromelas; Moeköpalano, Boeroeng- 
palanö of Tampalanö voor Cymborkynchus 
macrorhynckus; Limpi-limpi en Oengèh tam
palanö, Gorydon sumatranus. De Maleiers op 
Oost-Sumatra noemen Cymborkynchus macro- 
rkynckus Tjoetjoeran-oedjan.

PIROE. Afdcclingshoofdplaats, tevens hoofd
plaats der onderafdeeling West-C^ram, afdeeling 
Ceram, residentie Amboina. De plaats ligt aan de . 
gelijknamige baai, ook wel baai van Tanoenoo 
genoemd, aan do Zuidkust van West-Ceram. Zlv '

PIROEBAAI. Groote, ver het land indringende 
baai aan de Z\V. kust van Ceram, beZuiden 
welke Ambon ligt. De Westkust wordt gevormd 
door het heuvelachtigo schiereiland Hoeamoeal, 
dat om de Zuid in den scherpen, hoogen hoek 
Sial uitloopt en om de Noord door een slechts 
3 K.M. breede, heuvclachtige landengte met 
Ceram is verbonden. Do Oostzijde van dit 
schiereiland is over het algemeen steil, zeer steil 
beZ. en beN. Kampoeng Loehoe, in welk laatste 
gedeelte de rotsen een koperkleur hebben, 
bij kampoeng Loki, welke in een met sagoe be
plante vlakte ligt. De hoofdkampoeng Piroo 
ligt in het N.O. gedeelte der baai. De Noord- en 
Oostkusten zijn voor een groot gedeelte laag, 
aan don voet van het gebergte vindt men hier 
bijna overal een breede strandvlakte, alleen het 
schiereiland, dat bij en beN. hot eiland Babi 
op de Oostkust uitspringt en de baai aanmer
kelijk versmalt, is hoog en rotsig. BeZuidon dit 
schiereiland liggen verscluideno kampoengs. In 
de baai liggen het lage, zandige, met tjëmara- 
boomen begroeide eiland jo Kasa en aan de Oost
kust het reeds genoemdo heuvelachtigo Babi; 
tusschen beide eilandjes en NW. van het laat- 
sto liggen cenigo riffen; ovorigens is do zeer 
diepe baai, welke alleen langs de kanten een 
smal kustrif heeft, geheel schoon. Zie Zeemans
gids deel VI.

PISANG (mal.). Vrucht van JUvsa paradisiaca 
(Zie MUSA). De pisang of banaan [gëdang (jav.), 
tjaoe (soend.)] komt in tal van variëteiten in 
don gohoelen Archipel zoor algemeen voor en 
neemt onder do ooftsoorten cono eerste plaats 
in. Afmetingen, kleur, smaak en gour dor ver
schillende pisangsoorten zijn zeor verschillend, 
evenals hot gebruik, dat van do vruchton wordt 
gemaakt. Dc voornaamste soorton, dio in onbo-
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PISANGAN (jav.) Zio CORCHORUS OLI- 
TOllIUS.

PISANGS (VALSCHE). Een groep eilandjes,, 
ook wel genaamd P. Darara of Jef Daram, be
staande uit een groot eiland, omringd door alleen
staande klippen. Zij liggen ten O. van Misoöl, 
worden gerekend daartoe te beliooron en zijn 
onbewoond. Zie DARAM.

PISAU (IKAN) (mal.). Zie MESVISCH.
PISO-PISO. Een indrukwekkende, steile berg, 

die zich tot 1965 M. hoogte verheft aan den Noord
oever van het Toba-meer (Sumatra). Uitloopers 
naar het Z. vormen liet schiereiland Sibolangit. 
Aan den Noordelijken voet strekt zich de grootc 
Karo-hoogvlakte uit. Doordat de berghellingen 
sterk verweerd zijn, heeft de P. P. niet meer 
den vorm van een vulkaan. Groote lava-achtige- 
benevens andesietblokken, wijzen echter op het 
vulkanisch karakter. De hellingen zijn meest 
bedekt met moeilijk begaanbare steppen, waar
uit hooge varens opstoken. Alleen de top wordt 
gekroond dooreen dicht oerwoud. De berg wordt 
ook wel Tandock Bönoea genoemd.

PISONIA ALBA Span. Zio PISONIA SYL- 
YESTRIS var. ALBA.

PISONIA EXCELSA BI. Fam. Nyclaginaceae. 
Ki tjaoe (soend.). Een boom mot sterk klovendo 
vruchten, zoodat zelfs kleine vogels vastraken en 
zoo gevangen kunnen wordon.

PISONIA SYLVESTRIS T. et B. fam. Nycla
ginaceae. Sajoer poetih (mal. mol.), Dagdag sèó 
(bal.). Lage, onregelmatig vertakte en kromme 
boom, op Java alleen bekend van twee moeilijk te 
bereiken rotseilandjes aan de Oostkust vanNoosa 
Kambangan, ook voorkomend op do Duizend- 
eilanden, Madoora, Bali en de Molukken. De bla
deren worden als groente gegeten. Vroeger wer
den bij de kroning van een Javaansch vorst do 
bloemen door een speciaal gezantschap van Noesa 
Kambangan gehaald en aan den vorst aangebo
den. Do variëteit alba (Pisonia alba Span.) is in- 
hecmsch in het O. van den Archipel en wordt ver
der aangoplant [Kajoc boelan (mal.);sajoer poetih 
(mal. mol.); Kol bandan (jav.)] De bladeren 
worden als groente gegoten, maar zijn ook een be
kend inlandsch geneesmiddel.

PISTIA STRATIOTES L., fam. Araceae. Kiam- 
bang (mal.), Kajoe apoe, Apon apon (jav.), Ki 
apoo(soEND.). Kleine, losdrijvende waterplant mot 
dikke, aan den top stompe bladeren in een roset. 
De bloeikolven ontwikkelen zich tusschon do 
bladeren, zo zijn groen en zeer klein. Do plant 
wordt in vischvijvers door do inlanders aango
plant; het schijnt, dat varkens gaarne de blade
ren eten.

PISUM SATIVUM L. fam. Legurninosac-Papi- 
lionatae. Katjang kapri (jav.), Katjang polong 
(jav. soend.), Katjang gamot (soend.), klim
mende kruidachtige planten met witte bloemen, 
voor de Europeanen en Chincezen gekweekt als 
peulen (do variëteiten met zachte vruchten) of 
doperwten (met harde, oneetbare vruchten). Do 
cultuur heeft plaats in do vlakte op droge velden. 
Als doperwten wordon do onrijpe zoden gegeten-. 
Wat op Java als rijpe groene erwten (onder den 
naam Katjang arab) wordt verkocht, is waar
schijnlijk uit Br. Indië ingevoerd.

PITAI. Complex van een tweetal kampongs, 
welker bevolking voorheen nog al van zich liet 
spreken (vgl. Koloniaal verslag 1904), gelegen in 
het huidige lendsohap Fatoe Leo, ondcrafd.

reiden toestand als ooft gegeten worden, hee- 
ten in het Maleisch pisang radja, pisang radja 
sëréh, pisang mas en pisang ambon, welke 
laatste zeer algemeen als voedsel voor zeer 
jonge kinderen dient. De pisang tandock en 
pisang kapoek worden uitsluitend gestoofd of 
gebakken gebruikt. In onrijpon toestand be
vatten de pisang vrucht en veel zetmeel, dat 
bij de soorten, welke onbereid gegeten kun
nen worden, bij do rijping vrij snel in suiker 
wordt omgezet, die den zoeten smaak der rijpe 
vrucht veroorzaakt. Hcrhaaldelijk zijn op Java 
pogingen aangewend om uit onrijpe pisangs 
op groote schaal zetmeel te winnen, dat vooral 
als kindcrvoedsel zeer goede eigenschappen zou 
vertoonen, maar deze hebben niet tot een be
hoorlijk resultaat kunnen leiden. De pisang mas 
wordt gebruikt voor do bereiding van een pre
paraat, dat veel op vijgen gelijkt, de pisang 
salch. Daartoe splijt men do rijpe vrucht in 
tweeën en droogt de helften in de zon, waarbij 
do buitenkant een donkere kleur aanneemt, maar 
het inwendige geel gekleurd blijft.

PISANG (POELAU). Rotsachtig eilandje op 
de Westkust van Sumatra, ter hoogte van Pa- 
dang en de reedc van deze plaats beschermend 
tegen den Westerstorm. Het is 600 M. lang en 
450 M. breed; andesiet-heuvels verheffen zich tot 
32 M. hoogte. Het eiland is niet bewoond in den 
eigenlijken zin, doch er staat een licht (met be- 

.diening), en het is ingericht tot pest-quarantaine- 
plaats. Aan de O.-zijde liggen koraalbanken en in 
de nabijheid daarvan is een goede ankerplaats. 
Deze werd vóór het tot stand komen van de 
Emmahaven steeds gebruikt. De schepen koers
ten op een steenen merkpaal op het eiland aan, 
terwijl de verbinding met den vasten wal van 
Sumatra werd onderhouden dooreen stoomprauw 
en door sloepen, die de waren brachten naar Poe- 
lau Ajer aan den mond van de Padangrivier.

De weelderige, fraaie plantengroei en de gele
genheid tot het nemen van een zeebad aan het 
W.lijke strand, maken het tot een gezocht oord 
voor uitstapjes van de Padangers. (Een teeke- 
ning op schaal 1 : 10.000 van Poelau Pisang is 
gegeven op profielblad 6, kaart no. 11 behoorende 
bij Verbeek’s Top. en geol. beschr. van een gedeel 
te van Sum. Westk., Bat. 1883). Tusschen Poe
lau Pisang en den vasten wal ligt het kleinere 
Poelau Pisang kètèk.

Op Poelau Pisang, het eiland voor de reede 
van Kroë in de residentie Benkoelen, vestigden 
zich de Engelschen in 1745. Van hieruit knoop
ten zij handelsbetrekkin gen aan met het vaste
land, zelfs met de hoofden van de Lampongsche 
Districten. Thans ligt op dit eiland nog een 
drukke handelskampong.

PISANG (Poeloe). Zie BANDA-EILANDEN 
en vgl. Witkamp in Tijdfchr. Aardr. Gen. 1909, 
blz. 75, met kaartje 1:5000.

PISANG. Eiland gelegen N.O. van La win (zie 
aldaar) met twee nagenoeg even hooge toppen 
135 M.), van vulkanisch gesteente, zwaar be
groeid; alleen nabij de kust ziet men kale rotsen. 
Het eiland behoort tot de afdeeling Bat jan, resi
dentie Ternate en Ond. ,en werd in 1818 o. a. 
bezocht door eenige leden der expeditie onder de 
Freycinet (Verbeek, Molukken-Verslag, blz. 119). 

PISANG (IKAN TJOETJOET) (mal.). Zio HAAI. 
PISANG-PISANG (IKAN) (mal.). Zie ZEE

BAARS.
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Wcst-cn Midden Timor, afdccling Noord on 
Midden Timor, residentie Timor en Ond.

PITHECANTHROPUS ERECTUS (Rechtop
gaande aapmcnsch), is do naam, dien Eugène 
Dubois (op het voetspoor van Ernst Haeckel) in 
1892 gegeven heeft aan het uitgestorven mensch- 
■achtige wezen, welks overblijfselen hij gevonden 
had in andesitische tuilen van het Kond eng- 
gebergte in de residentie Madioen, nabij Trinil, 

■district Ngawi, in het ravijn op den linkeroever 
van de Tji-Bëngawan, 15 M. onder den beganen 
.grond. (Een gedenksteen wijst heden de juiste 
vindplaats aan.) Dubois was in 1898 als officier 
van gezondheid naar Indië gegaan, met do uit
gesproken bedoeling om naar de overblijfselen 
van tusschen vormen tusschen mensek en anthro- 
poïde apen te zoeken. Het N.-I. Gouv. stelde 
hem daartoe in staat, door hem eerst in de Pa- 
•dangsche bovenlanden te plaatsen, waar zijne na- 
sporingen geen bevredigende resultaten oplever
den, en vervolgens op Midden-Java, waar in be
doelde tuflagen, niet slechts van Madioen, maar 
ook van Soerakarta en Kediri, reeds vroeger vele 
overblijfselen van Zoogdieren en Reptielen aan
getroffen waren, die volgens Dubois’ meening tot 
•de Pleistocene (jongste Pliocene) formatie be
hoorden, maar thans door de meeste geologen 
(Volz, 1907) voor oud-diluviaal worden gehou
den. Deze lagen zijn van fluviatielen oorsprong, 
.geplooid, hellen naar het Zuiden en liggen discor- 
dant op Pliocene marine mergels. De dikte van 
het gehcele lagencomplex bedraagt 350 M. Elbert 
(1908) nam in het tropisch diluvium een verdcc- 
ling in drieën waar, aangegeven door de in de la
gen besloten plantenresten, en wijzende op lange 
periodes van lagere temperatuur en sterken re
genval (pluviaal-tijdperken), die overeenkwamen 
met de ijstijden op Noordelijker breedte. De 
Kendengformatie behoort tot de oudste dezer 
pluviaalperiodcs. Dubois groef daar tot 1893 en 
vond fossiele resten van mcerendeels uitgestorven 
soorten van varken, rhinoceros, buffel, hert, tij
ger, schubdicr, die, zij het ook in andere soorten, 
nog thans op Java voorkomen, maar ook van 
olifant, hippopotamus, anoa, die er thans ontbro
ken. De grootste overeenkomst vertoonden deze 
overblijfselen met die der Siwalikheuvels aan de 
Zuidzijde van de Himalaya, en andere fossiel- 
houdondc lagen van het vasteland van Azië, die 
naar genoemde vindplaats den naam Siwalik- 
fauna hebben gekregen. Ook de Këndëngfossie- 
len vormen een „homogene fauna”.

De overblijfselen bestaan uit een schedeldak 
(calvariurn),dijbeen (linker) en twej kiezen uit do 
bovenkaak. Zij lagen in denzclfdcn horizont ver
spreid ; de verste onderlinge afstand bedroeg 15 M. 
de kleinste 1 M. In de lagen, waaruit zij met hon
derden andere beenderen te voorschijn kwamen, 
en die blijkbaar geologisch ongestoord waren, 
w.*rd nimmer •er> volledig skelet van bijeonlig- 
gende bcstanddeclcn aangetroffen.

De schedelkap is van het dolichocephale (lang
werpige) type, ze t plat. en laag, en vertoont do 
m: este overeenkomst met die der gibbons, maar 
is tweemaal grootcr dan di > (Lr grootste bekende 
•soort van dit geslacht, en dus even groot als do 
mcnschelijke. In welving staat zij tusschen die 
van den chimpanzéen van het laagst ontwikkelde 
menschee ras in, in hoogte (kalothoogte) staa t zij 
gelijk met die van den chimpanzé (37.7), terwijl 
de laagste index bjj den mensch 47, de gemiddel

de 52 bedraagt. De oogkasdaken springen vóór 
het voorhoofdsgedcclte vooruit, de bovenwen k- 
brauwkammen zijn sterk uitgesproken. Do uit 
den inhoud der kap berekende capaciteit der her- 
senholto is 1000 c.e., terwijl die van den grootsten 
anthropoïden aap slechts 600 c.c. bedraagt, maar 
bij den hcdcndaagschcn mcnsch het minimum van 
hersencapaciteit toch altijd hoogcr is.

Het dijbeen bezit zeer groote overeenkomst 
met dat van den recenten mcnsch, toch meent 
Dubois vier afwijkingen te hebben waargenomen, 
die in zulk een combinatie bij geen onkel mon- 
schelijk dijbeen zijn terug te vinden. Nabij het 
boveneind draagt het een groote carieuze been- 
woekering, die wijst op een genezen ziekelijke aan
doening. Van de kiezen is de verstandskies minder 
af gesleten dan de andere (2de ware).

Dubois heeft de beenderen vertoond op hot 3de 
Internationale Zoölogencongres te Leiden in 
1895, waar hij zijne opvattingen met succes ver
dedigde tegen de bezwaren van den beroemden 
anthropoloog Rudolf Virchow.

Tegenwoordig berusten de fossielen in Teyler’s 
Museum te Haarlem. In 1899 heeft de anthropo
loog Schwalbe te Straatsburg een belangrijk ver
gelijkend onderzoek ingesteld naar de fossiele 
schedels van menschen en menschachtige over
gangsvormen, en is tot het besluit gekomen, dat 
Pithecanthropus moet beschouwd worden als 
de oudste tot nu toe bekende der laatstgenoemde.

In 1907—08 hebben Duitsche geleerden, op 
poring en onder leiding van mevrouwde wed. 

Prof. Emil Selenka, onderzoekingen gedaan op 
de vindplaats van P. bij Trinil, maar geen verdere 
overblijfselen gevonden.

PITHECOLOBIUM BIGEMINUM Mart. Zie 
PITHECOLOBIUM LOBATUM.

PITHECOLOBIUM DULCE Bth. fam. Legumi- 
nosue-Mimoseae. Asem koerandji (jav.), Ki 
poèk (soend.). Boom uit trop. Amerika, al lang 
geleden in Indië ingevoerd on vaak aangoplant. 
BI ideron uit slechts vier blaadjes bestaande, peul 
rolrond; zaden mot eetbaren zaadrok. De bast 
bevat oen bruikbare looistof.

PITHECOLOBIUM LOBATUM Bth. Djaring 
(mal.), Djèngkol (jav., soend.), Djering (mal., 
jav.), Booni tot 26 M. hoog, op Java aangeplant 
en verwilderd. Het hout is niet veel waard. Het
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sap van de bast is een middel om vlechtwerk 
zwart te kleuren. De bladoron worden gegoten. 
Het voornaamsto gebruik vinden do zaden, die 
rijp of onrijp en rauw of gekookt door de inlan
ders gebruikt worden on als eon lekkernij door
gaan, ofschoon do Europeanen vindon dat zo 
stinken. Zo schijnon bovendien con vergif te bo- 
vatton, dat do nieren aantast. De soort wordt 
vaak verward met P. bigeminum.

PITHECOLOBIUM SAMAN Bth. Regenboom, 
Kajoo amboon (mal.); Kajoo trëmbësi (jav.). 
Amerikaanscho boom, op Java als schaduwboom 
langs wogon voel aangeplant. Do bast is giftig; 
hot loof wordt door goiton graag gegoten, terwijl 
do zaden on peulen een zeer goed veevoedor 
zijn.

I
■

:PITIK (daj.). Zie DYVERGEEKHOORN- 
TJES.

PITIK WANA (jav). Zie AJAM.
PITJAK (daj.). Zio AG AS.
PITJISAN (?). Javaanscho naam vooreen 

klein Watorhoontjo, Metopidim indicus. Op 
Cclebes heet Hydraltctor gallinaceus Pihndo.
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hunnen to voorzien, zijn van deze verplichting 
vrijgesteld. Overeenkomstig do oorspronkelijke- 
bedoeling dezer gave, als spijziging der armon, 
behoort de pitrah to worden opgcbrncht in na- 
tura, in Ncd.-Indië dus in den vorm concr hoe
veelheid rijst, welke volgens do wet moet ten 

dezelfde S catcgorioen

PITJISAN (jav.). Zie NAUCLEA LANCE- 
OLATA.

PITJOENG (soend.). Zie PANGEI.
PITOE OELOENA SALO en BOVEN-BI- 

NOEANG. Onderafdeeling der afdeeling Mandar, 
gouvt. Oelebes en Onderhoorighcden.

PITOEMPANOEWAË. Afgeleid van pitoe, 
zeven, en banoewa, landschap, was een confede
ratie van zeven Bonésche volkplantingen in hot ten 
Noorden der Tjènrana-rivier gelegen kustgebied 

n -) van Wadjo en Loewoe, Oudtijds waren zij onder- 
: ' hoorig aan Wadjo, dóch ongeveer in het midden

der lSe eeuw kwamenzij tegelijk met het Wadjo- 
sche landschap Timocroeng onder do souverci- 
niteit van Bon6. Aan dit verlies van grondge
bied, dus ook van de vrije vaart op de Tjènrana- 
rivier en van het uitsluitende recht tot heffing 
van in- en uitvoerrechten op die rivier, is voor
namelijk de gespannen voet te wijten, waarop de 
rijken Wadjo en Boné voortdurend tegenover 
elkaar hebben gestaan. De confederatie werd be
stuurd door een Doeloeng als palili of vasal van 
Bonó, bijgestaan door een raad of ada, waarin 
do hoofden der zeven landschappen zitting had
den. Zooals de titel Doeloeng reeds aanduidt, was 
het hoofd der Pitoempanoewaë een der voor
naamste aanvoerders in den oorlog. Als zoodanig 
had hij aan hot Bonésche hof een gelijken rang 
als de Doeloeng van Lamoeroe, dio tot de palili 
pasead jengang behoorde, dus zich tot Bonó ver
hield als een vriend, aanverwant of bondgenoot, 
zoodat de invloed van het Bonésche bestuur in 
dat landschap weinig to beteekenen had, en de 
verplichtingen van den Doeloeng zich bepaalden 
tot bijstand in den oorlog, het op bepaalde tijden 
verschijnen ten hove en het deelnemen aan door 
den Vorst van Boné te geven feesten. Thans is 
deze landstreek toegevoegd aan de onderafdee
ling Wadjo en heeft het zelfbestuur van Bonó 
(welks opheffing in voorbereiding schijnt), er 
niets meer te zeggen.
/‘Literatuur : Het Leen vorsten dom Boni, door 

/ J. A. Bakkers,,Tijdschr. v. li. Bat. GènVcTcel XV;
*" De Bonischo expedities door 3tf. T. H. Perelacr, 

1872; Zuid-Cele bes door P. B. van Stad en ten 
Brink, 1884.

PITOEROEH. Dist rict met gelijknamige hoofd- 
plaats van dc coiilröle-afdecling en het regent
schap Koetoardjo, afdeeling Poerworëdjo, resi
dentie Këdoe; met eene oppervlakte van 84,55 
K.M*. Het district telt 82 desa’s en is verdeeld in 4 
onderdistrieten. Eind 1905 bestond de bevolking 
uit ruim 66000 zielen, w.o. enkele Europeanen. In 
dit district worden de tempelgrotten Goewa Ta- 
poes of Gong en Goewa Mërdèn aan getroffen.

PITRAH is de (uit het Arabische ji'rah ver
basterde) benaming van de liefdegave, welke 
ieder Moslim (man, vrouw en kind) volgens de 
Moslirasche wet aan het einde der vastenmaand 
(zie aldaar) behoort op te brengen. Zij wordt ook 
djahat badan genoemd, als zijnde eene in het bij
zonder voor deze gelegenheid voorgeschroven 
djahat (zie aldaar), welker hoeveelheid niet naar 
de grootte der bezittingen, maar per hoofd 
wordt berekend. Het verschuldigde bedrag is 
volgens de wet in oud-Arabische maat één sd’ 
per hoofd van „ het graan des lands”, hetgeen 
op Java wordt gelijkgesteld met 3 kali's (of 
volgens anderen 4 kali's), in At joh met 2 aré's, 
enz. Slechts zij, die niet bemiddeld genoeg zijn 
om in hun eigen levensonderhoud en dat der

goede komen aan
behoeftigen, enz., die ook recht hebben 

van de djalcat van het 
vermogen. In werkelijkheid komt echter do 
pitrah hoofd zakelijk ten bate der zgn. „Mohamm. 
geestelijkheid” (vgl. DJAKAT) en do inlevering 
der rijst wordt in het algemeen vervangen door 
betaling in geld. Do inners van dezo djahat toch, 
do zgn. dorpsgeestelijken, aan wie do bevolking 
hare liefdegaven ter verdeeling onder do recht
hebbenden pleegt te overhandigen, nemen steeds 
genoegen met een kleinere of grootcre som gclds 
(naar mate van de gegoedheid van hem, die zijno 
pilrali komt inleveren). Om echter toch aan do 
letter der wet te voldoen, geven zij in ruil 
het ontvangen geld de wettelijk verschuldigde 
hoeveelheid rijst aan hem, die zijne pitrah-xcr- 
plichting komt voldoen, zeggen hem daarop de 
nijjat voor (d.w.z. het formulier, waaruit de be
doeling van den djahat-plichtige blijkt om zijnen 
godsdienstplicht te vervullen) en ontvangen dan 
de juist verkochte hoeveelheid rijst van hom, na 
het uitspreken dier nijjat, weder als pitrah terug.

De pitrah wordt in Ned.-Indië evenals in de 
gehecle Moslimschc wereld met bijzonderen gods
dienstijver opgebracht, niet alleen door gezins
hoofden voor zich zelven en de leden van hun

van
armen, 
oj> de opbrengst

voor

gezin, in wier onderhoud zij hebben te voorzien, 
maar zelfs ook wel onverschuldigd door Inland- 
scho hoofden en aanzienlijken voor hunne on- 
derlioorigen en volgelingen. Deze grooto ijver 
is te verklaren uit het nauwe verband tusschen 
de pitrah en dc vastenmaand, welke volgens- 
de algemeen Moslimschc opvatting heeft te 
strekken tot verzoening voor do tekortkomingen 
in het geheelc voorafgaande jaar.

Literatuur Q. Snouck Hurgronje, De Atjèhers, 
I, p. 256—258 (The Achehne.se, I, p. 238—2-10); 
{Th, W. Juynboll, Handleiding t. d. kennis 

I tier Mohamm. Wet, p. 104 yv. (Handbuch d. 
islam. Gesetzcs. p. 109—112); C. Poonsen, 
Brieven over den Islam uit de binnenlanden van 
Java, p. 1.38 vv.; 1 P. J. Vcth, Java IV (1 007) 
p. 451, I (1875) p. 395 met de aantcekoning d 
oj) van Baden Mas Adipati Ario Tjondro Neg< 
in het Bijblad v. h. Anrdrijk.sk. Gonootsch. no. 
9. blz. 9; B. F. Matthes, Bijdragen t. d. othno- 
logie van Zuid-Celebes, p. 88; A. L. van Has
selt, Volksbeschrijving van Midden-Sumatra, p.

aa r-
im

02.
PITRIET, do kern van den rotan-stongel, van 

welke men do „bast”, hot z.g. vlochtriot, hooft 
verwijderd. In do grooto fabrieken van rotanmeu- 
bolon geschiedt dit afschillen machinaal, waardoor 
hot pitriot gespaard blijft. Men gebruikt hot 
voor do vervaardiging van meubelen en in de 
mandenmakorij.

PITTA. De Pitta’s vormen een afzonderlijke 
familie (Pillidae) van ongeveer lijstergroote 
vogels mot lange pooten en korten staart, dio 
zich in de bosschen op den grond ophouden 
zich met insecten en wormen voeden. Zij hob- 
bon een fraai gevederte on worden in een aantal 
soorten, behoorendo tot 3 geslachten, in den 
Archipel aangetroffon. Het geslacht Pitta bevat

en
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ruim 30 soorten on komt pp allo eilanden voor; 
Eucichla met 4 soorten wordt op Java, Sumatra 
en Borneo aangetroffen, terwijl Mcllopitta in 
2 soorten op Niouw-Guinca is gevonden. Zio 
SI NT AU.

PITTOSPORUM FERRUGINEUM Ait. fam. 
Piilosporaceae. Giramong (mal?); Katjombrang, 
Tjombrangan (jav.). Hooroo hondjè (soend.). 
Matig hooge boom, over den goheolon Archipel 
verbrokl in do lage streken on hot bergland tot 
-j- 1300 M. Over het gebruik van het hout loopon 
do meoningen uiteen. Do bladeren en do vruchten 
zijn een vischvergif.

PLADJOE. Zie PËLADJOE.
PLAJÈN. District met gelijknamige hoofd

plaats van het regentschap Gocnoeng-Kidoel, re
sidentie Djokjakarta. Het district heeft drie on- 
derdistricten, t. w. Patoek, Palijan en Panggang 
en telde eind 1905 eene bevolking van bijna 5000 
zielen, allen Inlanders.

PLAKKAAT PANDJANG of „het lange plak
kaat” is de naam, die gegeven wordt aan het 
besluit van 11 October 1833, door Van den Bosch 
als commissaris-generaal getroffen voor Suma- 
tra’s Westkust, en waarbij de bevolking dier 
streken — alwaar toen de Padri-oorlog gewoed 
had — in het volkomen bezit gelaten werd van 
haar politieke en huishoudelijke rechten, zoo
danig, dat het Gouvernement zich niet bemoeien 
zou noch methet benoemen van hoofden,noch met 
derzelver rechtspleging of eenige andere huis
houdelijke aangelegenheid, noch ook belastingen 
zou invoeren. De tekst van het plakkaat is te 
vinden bij Kielstra in Bijdragen v. h. Kon. 
Inst. T. L. V. deel 38(1889), blz. 229.! De vraag, 
of door dit plakkaat het Minangkabausche land 
de positie kreeg van een zelf besturend landschap 
met politiek contract, moet ontkennend worden 
beantwoord, al bleek bij de behandeling van het 
Reg. regl. in 1854 de regeering in twijfel (zie 
CONTRACTEN, deel I, bl. 526 ); daarentegen 
is zoowel bij onze hervormingen van het inland- 
sch bestuur ter kuste, als bij de ingrijpende 
wijziging van het rechtswezen aldaar (Ind. Stb. 
1874 no. 99a) en bij het invoeren van een be
drijfsbelasting (Ind. Stb. 1908 no. 93, nu 1914 
no, 130) de vraag gerezen, hoe zich dit met het 
plakkaat pandjang verdroeg.

PLANCHONIA VALIDA Bl. Fam. Lecj/lhi- 
daceac. Poetat (jav., soend.). Zeer hooge on 
groote boom, over geheel Java verspreid tot 
1000 M. boven zee, vooral beneden 500 M. Hot 
hout, dat in groote afmetingen, te krijgon is, 
wordt op sommige plaatsen hoog geschat voor 
huishouw.

PLANCIUS (PETRUS). Eigenlijk: Peetcr Pla- 
levoe', d.i. platvoet, naar een lichamelijk ge
brek aldus bijgenaamd; geboren in 1551 of in 
voorjaar- 1552 toDrenooter (Fr.: Dranouti'o) bij 
Belle (Fr. :Bailloul), aan den Z.-voot van don 
Kominolborg (welbekend uit hot laatste offen
sief dor Duitschors ton Z.W. van Yperon in Juni 
1918); ovorledon te Amsterdam 15(niet 25) Mei 
1622,70 jaar oud. Calvinist enhagepreeker in Vlaan
deren van 1576 (Pacificatie van Gent) tot 1585 
(innomiug van Brussel on Antwerpen door 
Parma), daarna predikant te Amsterdam. Hier 
ontwikkolt zich bij hom, als oud-lcorling van 
Mercator, binnen een kort aantal jaron zijn 
bijzondere gave ais kosmograaf en kartograaf; 
zóózeer, dat hij van 1592—1601 do machtige

wetenschappelijke man te Amsterdam Ls, die,, 
op hot voetspoor der oudcro Vlamen Mercator 
(eigenlijk: do Crcmor; overl. 1594) en Ortelius 
(eigenlijk: Ortels of Wortels; overl. 1598), en 
zich bodionendo van oudere Portugeesche, 
maar vooral jongoro Spaanscho zeekaarten, in 
waarheid „is gheweost do principaelste Autheur 
ondc aendrijver vando voortreffelijeko ende wijt 
vormaerdo Oost-Indisscho Compagnie”; zooaLs 
zijn landgenoot Ds. W. Baudaort (alias: G. 
Baudartius, geboren te Deynze), kort na Plan- 
ciu.s’ dood over hem getuigde (Memorien van 
Neder-lant, 2e druk, II, Zutphen 1625, fol. 85b)i

Als zoodanig wist hij langs stille wegen, reeds 
vóór Nov, 1591, 25 zeekaarten in handen te 
krijgen van den Sp.-Port.kartograaf Bartholomeo- 
Laso of do Lasso (die dat, blijkbaar aLs geboren 
Spanjaard, na examen, in 1564 officieel te Lissa 
bon geworden was, en in 1591 er nog woonde; 
zio toch Sousa Viterbo, Trabalhos nauticos do.s 
Portuguozes nos seculos XVI e XVII, Parte 
I, Lisboa 1898, p. 169—171), ondanks dat men 
in het toon vereenigde Spanje en Portugal 
zulke koloniale schatten met Argus-oogen placht 
te bewaren. Hij draagt ze over aan zijn lastgever, 
den Amsterdamschen uitgever Cornelis Claesz; 
— die in 1595 het Itinerario plus Reysgheschrift 
van "Linschoten zou uitgeven, en van 1598 af 
de meeste Journalen der eerste scheepstochten, 
van de Hollanders naar Indië, te beginnen met 
d’Eerste Boeck van Willem Lodewycksz. Dd. 
17 April 1592 verkrijgt Claesz. als „boeckdrucker 
binnen Amstelredam” het monopolie voor 12 
jaar tot het drukken of natrekken van bedoelde- 
25 zeekaarten „van Bartholomeo de Lasso, 
cosmographo ende meest re van de zeevaert des 
Conincx van Spaengien” (De Jonge, Opkomst 
I, 1862, p. 168; en verg er p. 92). Tevens erkent 
Claesz. „daerenboven” óók in handen te hebben 
gekregen, in de Spaansche taal, „de secreten 
van der zeevaert van Oost- ende West-Indien, 
Afrika, China ende andere diergel. landen”.. 
De Jonge (1. c. p. 92) toekent hierbij aan, dat 
deze actie van Plancius en Claesz. dus was „een. 
half jaar voor do terugkomst van Jan Huvgen 
van Linscholen en drie jaren vóór dat deze 
zijn Itinèrarium in het licht zond.”

Wie kan hier bemiddelaar zijn geweest ? 
Vermoedelijk de vóórloopor van Linschoten,. 
de Enkhuizer Dirck Gerritsz., voluit D. Gsz, 
Pomp (zio dezen naam), die, samen met. 
Linschoten op 23 Nov. 1588 met éénzelfde schip 
uit Goa vertrokken, via Lissabon, waar hij Sept. 
1589—Maart 1590 vorblcef, in ca. April d.a.v. 
thuis was, en wiens „Portugysch boeck” ca 
„Portugysche zeeschrift on” door Plancius in 
zijn twee Memories van resp. ca. April 1598 
en voorjaar 1600 (zio onder) uitdrukkelijk wor
den vormold als in Pl.’s persoonlijk bezit (Do 
Jonge, I, p. 188, 195).

In hot Itinerario nu van Linschoten — die 
zijnerzijds veel van Dirck Gerritsz. had geprofi
teerd èn in Goa èn op hun terugreis samen van
daar —, dat, met zijn octrooi van 8 Oct. 1594, 
kant en klaar wa$ in Maart 1595, doch pas in 
1596 door Claesz. in don handel werd gebracht, 
komt, in een klein deel dor oxx., een wereldkaart 
voor met hot bovenschrift: „Orbisterrarvmtypvs 
de integro raultis in locis emendatus auctore 
Petro Plancio 1594"; dus authentiek werk van 
Plancius uit 1594; terwijl in hot Roys-gheschrift.*
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begon, to strijden voor het trekken van den 
eersten meridiaan over Floros-Corvo (dus ca. 
12° meer Wo3t), omdat op de lengio van die 
meest, westelijke der Azoren hei kompas geen 
miswijzing had (zio over dezen strijd van Plan- 
cius tusschen 1594 en 1601 over miswijzing, 
lengtc-bcpaling en eersten meridiaan, de ui een- 
ze.ting bij De Jonge, I, p. 82—90; en ui voc- 
riger technisch vorkliard door S. P. 1’Honoró 
Nabcr in do Linscho. en-uitgaaf, „Reizen naar 
hei Noorden”, II, 1917, p. XXI—XXVIII, 
XXXI—XXXII).

In 1594 ook was Plancius begonnen — door
gaande op de beroemde project ie-vinding van 
Mercator uit 1569 — met zgn. platte of loxo- 
dromische zeekaarten, zijne „zeccaerten mé' was
sende graden”, te vervaardigen ten bate der Ned. 
schippers en stuurlieden bij de groote vaart; 
iets, waar hij in zijne Memorie van ca. April 
1598 nog vol gerecht vaardigden trots van ge
waagt, in tegenstelling tot „de gemeyne zee- 
caerten”; zie De Jonge, I, p. 171 en 193, en 
verg. er diens uiteenzetting p. 66—76.

In deze zelfde jaren 1592—94 begin, dan de ge
wichtige arbeid van Plancius, die be lUsend 
mag hee.en voor de vestiging van ons koloniaal 
gezag in het Oosten: de opleiding van stuurlieden 
voor de groo.e vaart op Indië. In 1592 — 
vermoedelijk: najaar ’92, nadat Linscho en den 
3en Sept. te Enkhuizen terug was; verg. bo
ven — ging Cornelis de Houtman als verspie
der naar Lissabon voor een 9-tal Amsier- 
damsche kooplui, vergezeld dadelijk of weldra 
gevolgd door zijn jongeren broer Frcderick 
(verg. beide namen in dl, II); bleef er he' heele 
jaar 1593, en is vóór 12 Maart 1594 le Ams. ërdam 
terug; waarna, tusschen ca. 12 Maart en 17 
Mei, de grondslag worde gelegd voor den eersten 
Holl. scheepstocht naar Oost-Indië, welke op 
dien 17en Mei 1594 door de Staten van Holland 
werd gesanc ionneerd. De lange dcliberatiën 
over dio plan waren geschied „ten overstacn 
van den eersacmen Po rus Plant ius” (zio Do 
Jonge, I, p. 254; en Lodewyck.sz’ D’Eersle 
Boeck, Linscho en-ed. 1915, p. XXXI—XXXII 
noten 2 en 4). Voor di' jaar 1594, hec he li -.- ondo 
jaar van voorbereiding der vlooi, van 4 schepen, 
dio op 2 April ’95 van Texel onder CornelL de 
Houtman zeil zou gaan, geldt dan ook icn volle 
wat Ds. Baudir. ius in 1625, dadelijk m het 
bovenaangehaalde, over Plancius laat volgen: 
„Op syno Gier en ende instruction syn do eerste 
Schepen derwaarts (naar O. Indië) ghevaron: 
Ende zijn oock noch vele Jaren na der hand 
gheene tot Schippers of Stuyr-liedcn derwaorts 
geadmi.teert, dan dio te voren by den i-elven 
Plmcio waren gheexamineerl, ende ge uyche- 
nisse van hem hadden, datse daer i oe bequaem 
bevonden waren. Mede zijn op syne ins. ruci ien 
ende Ca er. en verscheydene andere memorabele 
vaer.-on aen ghevanglien.”

Do eers. e algemeen-Hollandsche waan, in 
voorjaar 1594, was, dat de beste en veiligste 
weg naar O.-Indië leidde beNoorden om; met 
dit verschil, dat Linscho en c.s. aanrieden 
bezuiden Nova Zombla den doortocht te zoeken; 
doch dat Pltncius, als goed leerling weer van 
Mercator, welke had beweerd dat de Noordelijke 
Poolzee geen groene hindernis kon vormen 
wegens de zware slroomen die het ijs moesten 
breken, volbield dat men hooger o|) moest

•dat, als tweede „Boeck” van Linscho; en, on
middellijk op het Iiinerario volgt, en op het 
titelblad het jaar 1595 draagt, juist allerlei 
„secreten” van de Oost- en West-Indische, 
■Chineesclie, en ten deele Afrikaansche scheep
vaart vertaald voorkomen. In aanmerking ge
nomen, dat in voorjaar 1594 de verwijdering 
tusschen Plancius en Linscho.en begon (zie 
onder), kan de harmonie en samenwerking 
tusschen beiden tot in 1593 ongerept zijn ge
bleven; waarnaast Plancius en Claesz. steeds 
eensgezind bleven, en Linschoten pas tegen 
1598 zijn zeer invloedrijken uitgever Claesz. ging 
mijden, om to Enkhuizen,in dat jaar zijn ver
taling van Acosta, en in 1601 to Franeker zijn 

XVoyagie by Noorden om le laten verschijnen 
v /. ■(octrooi reeds van~20_Meï 1597; 2 maanden dus 

vóór de terugkomst der eerste Holl. vloot naar 
Indië onder Corn. de Houtman).

De oudste authentieke kartografische arbeid 
‘van Plancius is de „geographische ende hydro- 
.graphische caerto der gansclier wereL” die hij in 

. Nov. 1591 had „gedcdiceert” — versta: tevens 
door dio opdracht in hs. had voltooid? —, on 
■op 15 April ’92 had geschonken aan de Heeren 
•Staten, waarvoor hij twee dagen later de som 
van ƒ300 tot dank ontving (De Jonge, 1. c. p. 
.167—168). Deze kaart van 1.06 X 2.14 il, uit 
18 bladen koperdruk samengesteld, het eerst door 
T. BlundeviU(e) in 1594 beschreven, i3 tot nog toe 
in slechts één ex. bekend, te Valencia (Spanje; 
aartsbisschoppelijk seminarie Colegiodel Patriar- 
ca, alias del Corpus Christi), en voor het eerst 
uitvoerig beschreven door Dr. Wieder in Tijd- 
schr. Aardr. Gen. 2, XXXII (1915), p. 301 — 
318; of in den overdruk van zijn artt. p. 159— 
476; er« verg. Dr. Wieder hiervóór, dl. II, p. 
233, sub KAAPvTBESCHRIJVING. De „voor
stelling van een les op de Globe” op blad 17, 
ïgeeffc bovendien het portret van Plancius, neor- 
zittend bij een globe, met achter hem aan zijn 
^linkerhand Corn. de Houtman, en een vrouw (?); 
met tegenover hem (aan don anderen kant der 
globe) een bejaard stuurman met een grooten 
.passer in zijn linker, en met aan diens rechter 
•een jonger stuurman (lijkt op Willem Barentsz); 
terwijl twee jongelieden aan Plancius’ linker
zijde op den voorgrond zitten, deze twee zon
der hoed; alsmede aan de andere zijde (links van 
den toeschouwer) op den voorgrond nog een 
staande jonge man, eveneens zonder hoed; de 
vier hoofdfiguren daarentegen dragen flaphoeden, 
•de vrouw (?) achter Plancius’ rug veeleer een 
soort van kap (foto uit Febr. 1919, van F. E. 
•baron Mulert).

In (vermoedelijk: begin of voorjaar) 1594 volgde 
zijn kleine wereldkaart bovengenoemd; op deze en 
blijkbaar nog andere kaar. en (van 1592—93?) 
•doelt Blundevill(e) in 1594, door in zijn studie 
over Plancius’ groote wereldkaart, te reppen van 
„this and other his Maps”. De eerste meridiaan 
is hier in 1594 de officieel Spaansch-Poiaugee- 
sche, op 22 April 1529 te Zaragoza door het zgn. 
Molukken-tractaat vastgesleld, waardoor de 
oostelijke Demarcutie-lijn 17? beO. de Molukken 
kwam te vallen, en dus de le meridiaan beO. 
de Kaapverdische en beW. de Canarische eilan
den fiets West nog van den Ferro-moridiaan, 
in 1634 door Frankrijk aangenomen); terwijl juist 
in midden 1594 Plancius, op het voetspoor van 
Oolumbus en Mercator, met hardnekkigheid

K
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benoorden Nova Zernbla langs Hiorjneo Maart 1G02). In liet middelpunt dor „koop. 
lieden van do grooto reizo” (d.i. van de eerste 
Oostindië-rceders) Amsterdam, is hij toch degeon 
die nautisch den opzet der nieuwe scheeps
tochten boheorscht, als heftig predikant maat
schappelijk en kerkelijk vooraan staat, en gelde- 
lijk tegelijk zich man van grooto zaken toont. 
In de zgn. Oude Compagnie — een fusie, in 
begin 1598 tot stand gekomen tusschen do 
Compagnie van Verre uit 1594 en de in eind 
1597 opgerichto Nieuwe Compagnie — was 
Plancius voor 10 % van het kapitaal deelgenoot 
(zie De Jongo, I, p. 100—103; vooral noot 
2 op p. 102).

Voor do eerste vloot van Van Neck stelt hij 
een Memorie samen in ca. April 1598, alsmede 
in ca. voorjaar 1600 een tweede nautische Me
morie voor Van Neck’s tweede vloot, die beide 
bewaard zijn gebleven en beide afgedrukt in 
De Jonge, I, p. 185—194 en 194—200 (de 
laatste zonder het slot). Beide ook bevatten 
resp. een open en een bedekten aanval tegen.. .. 
Linschoten; die zijnerzijds in 1601 het antwoord 
niet schuldig bleef, door — bij de uitgaaf zijner 
twee IJszeotochten, ditmaal te Franoker — 
te keer te gaan tegen den „Waen-Cosmogra- 
phist” te Amsterdam, Ds. Plancius 1 Zie over 
deze ongezouten personaliteiten tusschen Lin
schoten en Plancius van ca. 1594—1601, nader 

Linschoten-uitgaaf over de Eerste Schip
vaart naar O -Indië onder C. de Houtman, 
II f1919), p. 225—229; waar tevens de juiste 
data van bovengenoemde twee ongedateerde 
en kwansuis-anoniomo Momoriën van Plancius 
werden vastgosteld.

De bron van dit alles was naijver; zoowelweten- 
schappelijk als maatschappelijk. Linschoten was 
sedert Aug. 1597, ondanks het onverwacht ge
lukken der Eerste Schipvaart, te Enkhuizen 
op den achtergrond gedrongen; Plancius, on
danks het échec van zijn Morcatorischen Pool- 
zee-droom, een dor 'machtigste aandrijvers ge
worden te Amsterdam van de opbloeiende 
Oost in je vaart. Ook moet de hoogstwaarschijnlijk 
krypto-katholicko en zekere „rekkelijke” Lin
schoten den dominee-zoloot tot ergernis zijn 
geweest. Gewis ook is anderzijds .Oldenbarne- 
veldt, die in begin 1602 de stichting der O. I. 
Gompagnio door bijeenbrenging dor concurree- 
rende reederijen tot stand wist te brengen, hem 
tegen do borst geweest door zijn latitudinarische 
neigingen. Een feit is, dat Plancius in die stich
ting niet alleen geen aandeel heeft gehad, maar 
ten ijverigste mee ging doen in 1606 met het plan 
van Usselinx tot het stichten der (van den aan
vang af concurreercnde) W.-Ind. Compagnie. Of
schoon dit plan van zijn landgenoot Willem 
Usselinx (zie dezen naarn) pas in 1621 mogo- 
lijk word, door het octrooi dor Staten-Goneraal 
van dat jaar, dus con jaar voor Pl’.s dood, was 
Plancius zóózeer aan deze nieuwe Compagnie 
(die pas in 1624 begon te werken), en vooral 
aan Usselinx — die hem 25 jaar zou overleven 
— gehecht, dat hij zijn papioren en aanteekenin- 
gen van goografischen aard aan die W.-I. C. 
vermaakte, in eon afzonderlijke kist of kast, 
die de „kas van Domino Plancius” bleef boeten 
(zie Naber, o.c.p. NXX).

De periode van hot Bestand (1609—1621), 
met haar folio korkolyke twisten tusschen 
Gomariston en Arminianon, hoeft daarop do

gaan,
begon do wetenschappelijke veote on hot getwist 
tusschen Linschoten on Plancius. Op 5 Juni 
1594 zeildo do eerste IJszee-Indië-vloot van 
Texel, mot Linschoten als een der commiezen, 
«n met Plancius’ leerling Willom Barontsz als 
stuurman op oen der 3 schepen. Onvorrichtor- 
zake was men. 16 Sept. al terug; maar Linschoten 
overtuigd, dat Plancius totaal mis was, want 
bij .Waigats op ruim 71° N. had men open water 
gevonden; terwijl het schip van Amsterdam, 
met Barentsz, hooger op tot 78° N. was gedron
gen, maar geen doortocht gezien had. Beiden 
hadden ongelijk; doch Plancius hot ergst.

Do tweedo tocht naar Indië ging bcZuiden 
om, om do Kaap, in hot kielwater dor Portu- 
geezen, en slaagde. Op 2 April 1595 ging men 
van Texel zeil, onder Cornelis de Houtman als 
oppercommies, met Plancius’ leerling Pieter 
Dircksz (Kcysor) als opperpiloot, en mot aan 
boord als navigatie-bijbol Linschoten’s Itine- 
rario -f- Roysgeschrift; in welk laatste vóórin zich 
een Ode bevond van Linschoton’s Hoornschcn

:

i

vriend Pieter Taemsz, die.... ongezouten 
Plancius hekelt als misleider van stuurlui, on 
„Cosmographist” van hoogst verdachte repu
tatie!

Kort nadat deze Indië-vloot in zee stak, was 
men van Holland uit met eon tweede IJszeo- 
Indië-vloot (2 Juli—18 Nov. 1595; waarbij 
ten tweeden male Linschoten meeging, nu als 
oen der twee oppercommiezen, en Barentsz als 
opperpiloot) gestuit op het ijs van de Kara-zee; 
en was zelfs, op het hardnekkig volhoudon van 
Plancius, dat men benoorden Nova Zombla 
naar Indië kon zeilen, do dorde en laatste on- 
gelukstocht bcNoorden om gevolgd (1.8 Mei 
1596—29 Oct. ’97), waarbij Spitsbergen in Juni 
1596 werd ontdekt, maar de opperpiloot Willom 
Barentsz dd. 20 Juni 1597, kort na den afloop 
der overwintering op Nova Zernbla, was over
leden. Linschoten had dus wel geen gelijk ge
kregen, maar Plancius volstrekt ongelijk.

Doch reeds 2l/2 maand vóór de terugkomst 
van dezen droeven en laatsten heldentocht 
langs den horscnschimmigen Noordpool-weg naar 
China en Indië, was op 14 Aug. 1597 terugge
keerd to Texel de eerste Oostindiö-vloot onder 
Do Houtman, medebrengendo voor Plancius 
o.a. „do schryften van Pedro do Taydo” (Do 
Jongo, I, p. 191; terwijl hot op p. 189 heet „het 
boeck van Pedro de Taydo”), d.i. dus: van den 
Portugeeschen halfbloed on ervaren piloot, die 
to Bantam op goeden voet had gestaan met do 
Hollanders, en daarom op 15 Aug. 1596 door 
zijn landslui er was vermoord. En óók moot 
Plancius toen in handen hebben gekregen de 
nagelaten aanteekeningen van zijn discipel, den 
in do baai van Bantam op 13 Sopt. ’96 over
leden opperpiloot P. Dsz. Koysor, don „zoor 
verstandige ondc wel ervaren stuyrman Pio.or 
Diricx/., zaliger gedachtonisso”, zooals Plan- 
cius in zijno Memorie van ca. April 1598 hom 
noemt (Do Jonge 1. c. p. 185; zie onder).

Hot hoogtopunt van Plancius’ invloed on 
macht valt dan in deze jaron 1598—1601; 
vanaf do oorsto en tweedo Oo3tindiö-vloton 
onder don Amsterdamschon patriciër Jacob 
van Neck (resp. 1 Mei 1598—19 Juli 1599 on 
28 Juni 1600—15 Juli 1603), tot ongeveor do 
oprichting der O.-I. Comp. (octrooi van 20

de
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Vs. Plancius, met zijn lichten bochel (alias: 
hoogcn rug) on daarmee wel gewis samenhan
gend scherp tomperamont, is van dit. viertal 
do eonigo Zuidncdcrlander; groot er dan zijn 
meer fantastische landsman Moucheron, broe
der ook begaafd dan do vriend van zijn lovens- 
horfst, Ussclinx. Hot hartstochtelijke theolo
gische gekijf heeft evenwel een groot deel van 
Plancius’ geest en gaven niet tot onvergan
kelijke vrucht doen komen.

Terecht is, na de in 1908 gestichte „Linscho- 
ten-Vcrceniging”, in 1913 door het Kon. Ned. 
Aardr. Genootschap bij deszelfs 40-jarig bestaan
de „Plancius-medaille” ingestold 
afbeelding achter p. XVI in T. A. G. 2o Ser. 
dl. XXX —, en prijkt zijn beeltenis sedert 
de afl. van Mei 1918 op den omslag van diens 
tijdschrift. Man van wetenschap was hij véél 
meer dan Linschoten; maar, ondanks den met 
hem bevrienden ondernemen den Amst erdam - 
schen uitgever Clacsz, heeft hij verzuimd zijn 
schat van kennis samen te vatten en aan den 
tijd achter te laten.

Literatuur: Baudartius (1625), zie boven? 
Dr. W. Geesink, Calvinisten in Holland (1887; 
verzamelde Heraut-artt.), waarin p. 52—144 
het hoofdstuk Plancius, en p. 273—277een genea
logie (door J. H. W. IJnger); Prof. F.van Ortroy 
in de Belgische „Biographio Nationale”, XVII 
(Bruxelles, 1903), p. 715—730, met bibliogra- 
phie p. 730—734, tot nog toe de beste biogra
phio van Plancius in zijn geheel; E. W. Moes en 
Dr. C. P. Burger Jr., De Amstordamsche boek
drukkers en uitgevers in de 16c eeuw, IV (1915), 
p. 397—441, beschrijving van Plancius’ kaart
werk, mot adres van Cornelis Claesz ; Dr. F. C. 
Wieder, De wereldkaart van Plancius te Valencia 
(1915), zie boven; S. P. 1’IIonoré Naber, Plan
cius als geograaf, (vooral) ten opzichte van do 
tochten naar hot Noorden (in de Linscholen- 
uitgave, 1917; dl. II, p. III—XXX11), met 
portret en curieuze plaat uit 1063; Dr. A. A. 
van Schelven, in Nieuw Ned. Biografisch Woor
denboek, IV (1918), p. 1077—1086, vlijtig» 
maar verwarde compilatie.

PLANGI. Letterlijk in Mal. „veelkleurig, ro- 
genboog-achtig”, evenals Mal. pêlang; maar dan 
technische term voor do met het plaatselijko rijg- 
of plangi-procédé in kleuren versierde doeken 
van Java, Bali, Sumatra, ook Borneo; on voor 
hot geheel analoge bundhdnd- of „bind”-werk 
van de meeste landstrolcen van Engolsch-Indië.. 
Naast het stijlvollo Kaïn kémbangan (zie dit 
woord) op Java, moet ochtcr hot Kaïn pélangi,. 
zelfs daar waar men dit het mooist in onzo Oost 
weet te maken, n.1. op Bali, een opzichtig kleur- 
goed booten.

De technische vervaardiging is voor Semarang 
het eerst beschreven door Aboll (Tijdïchr. 
Nijv. en Landb. XXXV, 1887, p. 18—20), on door 
Fel. Driessen (Intern. Archiv f. Ethnographie,. 
II, 1889, p. 106—108, met kleurplaat VI); voor 
Djapara in een hs. van Raden Adjöng Kartini, in
gezonden bij do Tentoonstelling van Vrouwenar
beid in Den Haag van zomer 1898; voor Spera- 
baja door Jasper (Tijdschr. Binn. Best. XXII, 
1902, p. 365—358). Voor Noord-Borneo door 
Ling Roth (The Nativos of Sera wak etc., 1896, 
II, p. 29); voor Bali en Lombok in hot kort aange
geven door F. H. W. Logeman (bij Loebèr, Tex
tiele versieringen in N.-1, 1914, p. 73;

werkkracht van Plancius in hoofdzaak opgoslorpt. 
Zijn oude criticus en antagonist Linschoten 
overleed bovendien in 1611. Toch gaf Plancius 
in 1613 nog oen belangrijk advies over de Holl. 
walvischvangst bij Spitsbergen, dat dcHollanders 
in Juni 1596 hadden ontdekt, contra de mono
polie-aansprak on der Engelschen; en in 1614 
leidde dat advies niet alleen tob overeenstem
ming der twee partijen, maar reeds in 1612 had 
PI. een aardglobe vervaardigd (met die ontdek
king gekaarteerd), welke onlangs doorDr. Wieder 
is teruggevonden. Bovendien bracht dezelfde 
een liemclglobo van hom uit ca. 159StoZerbst 
(Anlialt) opnieuw aan het licht (zie Tijdschr. 
Aardr. Gen. 2, XXXVI, 1919, p. 22—23), 
waarop dezelfde Pietcr Dircksz Keysor van 
hierboven in het bijschrift wordt geëerd als 
„peritissimus nauclerus”, maar Plancius an
derzijds constateert dat de sterren-waarnemin
gen in het. Zuidelijk halfrond gedurende de 
Eerste Schipvaart door dezen „Petrus Thcodori” 
waren verricht: „meo rogatu & instinctu”.

Dit is dus ook weder arbeid vóór de bofaamdo 
op dit gebied van Fred. de Houtman uit 1603.

Daarnevens vermeldt Prof. van Ortroy (1903, 
p. 728) van Plancius: „un globe ter rest re, pa ru 
en 1614, et uno sphère céleste, datéo do 1615”, 
beideaanwezigin het Astronomisch Museum van 
het Observatorio del Collcgio Romano te Rome; 
de aardglobe ia met loxodromisclie lijnen (zie 
boven), en dus wel jonger dan de bovenvermelde, 
die echter ook pas in 1614 werd gegraveerd.

Als vurig Calvinist, Contra-Remonstrant, 
en hardnekkig polemicus, is hij, op zijn predi- 
kants-plaats in het machtige Amsterdam, een 
der strijdbaarste figuren tijdens het gezegde Be
stand; tevens als talenkenner zoozeer in tel, dat 
hij op 26 Nov. 1618 (een half jaar vóór de ont
hoofding van Oldenbarneveldt) wordt benoemd 
tob revisor van de beraamde Staten-vcrtaling 
des Bijbels. Over de diverse theologische com
missies hem toevertrouwd tusschen 1593 en 
1618, zie men do biografie van Prof. van Or
troy, p. 718—719, en de uitvoerige popu- 
lair-historische schetsen van Dr. Geesink, ï>.
71—139. _

Vier personen hebben de komst der Neder
landers in het Oosten, en daarmee sinds 1602 
de opkomst der O.-I. Comp. en van hot Ned. 
koloniale rijk, voorbereid. Dirck Gerritsz Pomp 
(ca. 1544—1608?), de voorganger en „stille 
kracht” naar den geest, van èn Linschoten èn 
Plancius; Linschoten (ca. 1563—1611), de man 
van de daad èn van de pen, die door het in 
’t licht zenden in 1595 van zijn Itinerario Roys- 
gheschrift, voor later eeuwen do man is ge
bleven van internationale faam; Plancius (ca. 
1641—1622), de hagepreeker-kamergclccrdc-zc- 
loot, die van 1592 af tien jaar lang do verreweg 
invloedrijkste deskundige was te Amsterdam, do 
expert en adviseur der eerste Holl. scheepstoch
ten naar onze Oost, en tegen het slot van zijn 
leven de rechterhand van den sticht er der W.I.C., 
maar die, door het niet nalaten van eenig samen
vattend eigen werk in druk, pas in de laatste 
jaren begon opgedolven te worden uit halve 
vergetelheid; en Cornelis de Houtman (ca. 
1568—1599), de definitieve verspieder te Lissa
bon in 1593 voor do Amsterdamscho reeders, 
en het ruwe opperhoofd van de beslissende 
eerste schipvaart naar Java (1595—97).

zie de-

G. P. R.
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foutief „Lagoman”). Daarna uitvoerig boschroven 
voor Java, Bali en Lombok on Z.-O. Bornco (Mar- 
tapoora) door Jasper in „Do Batikkunst” (1916), 
p. 84—89, mot een klourplaat van Balineesch 
plangi-werk. Do oudste vermelding echter van 
plangi-vervaardiging op Java en Bali, met bo- 
hulp van kasoemba-rood, gaf reeds Rumphius in 
ca. 1680 (vóór 1696), in zijn Amboinsck Kruid
boek, V, 1747, fol. 219, zonder den lerm „plangi” 
daarbij te noemen (zio Rouflacr, De voornaam
ste industrieën inl. bevolking Java, 1904, p. 33).

Dit alleen reeds bewijst dat V. d. Tuuk in zijn 
Kawi-Balin.-Wdb. IV (1912) slechts ten deele 
juist was met zijn uitlog: „Plangi, maleiseh, be
naming van vcrschillend-kleurigo zijden stoffen, 
uit den vreemde aangebracht, en dienende vóór sé- 
singël padjéng (pajoeng-hoezen), ontjèr (sjaals), 
enz.” (p. 259a). Zie voorts nog Rouffaer in Catalo
gus Tentoonstelling O.-I. weefsels enz. te Rotter- 
dam (1.902, p. 31—32); Loebèr in Catalogus Ten
toonstelling O.-I. vlechtwerk enz. te ’s-Graven- 
hage (1902, p. 92—100); dezelfde in Textiele 
versieringen in N.-I. (Indische Kunstnijver
heid V; 1914, p. 71—75); en over een afwijkend 
procédé in Atjeh H. W. Fischer in Intern. Arch. 
für Ethnogr. XX (1912),- Planggi-Tüchor 
Atjèh, p. 1-—6, met Plaat I—

Voor de techniek worde hiér gegeven de nog 
nimmer in druk verschenen voortreffelijke be
schrijving van de thans welbekende Jav. voor
gangster Kartini, bovenvermeld:

„Reeds van ouds heeft Djapara bekend ge
staan voor zijn mooi plangiwork. Tamelijk groote 
hoeveelheden van dit artikel worden er jaarlijks 
uitgovoord, vooral naar do Vorstenlanden. 
Plangi’s worden gebruikt aLs slendang’’s, oedët's 
(sjerpen), Jcëmben's (borstdoeken), en zakdoeken.

Do benoodigdheden voor het vervaardigen 
zijn: witte zijde voor het fond, allerlei houten fi- 
guurvormpjes (pëla's), fijngemalen houtskool, een 
rijgnaald, ananas-draad, jong pisang-loof (poe- 
poes), kurkuma, verschillende soorten kasoemba, 
en kleine verfkwastjes. Do zijde die men ge
bruikt koopt men, of is eigen weefsel van de 
Entjik-vrouwen (Maleische vrouwen); plangi’s 
van zolfgcwoven zijde zijn duurder, maar ook veel 
duurzamer.

Bij slendang’,s, borst- on gordoldoeken, moet, 
do franjos meegerekond van slondang’s, do lengte 
vijfmaal do breedte zijn. Aan beide uiteinden ra
felt men voor slendang’s do zijden lappen een 
handbreed uit; de uitgerafoldo draadjes worden 
bij een stuk of tien tot óón draad sainongedraaid, 
en aan het ondorcindo van een knoop voorzien; 
dit worden do franjes dor slendang. De te bower- 
kon zijde vouwt men in do lengte dubbel, on 
naait beido helften aan den rand met losse steek-

dan knipt men de draden welke do figuurtjes 
dorling verbinden, middondoor, vat do uitoinden 
van ollco figuur on haalt zo sterk aan, windt ze 
eenigo koeren om het nu ontstano knopje van ’t 
goed, on knoopt zo stevig samen. Na dit samen- 
knoopon (ngëtjoet) volgt hot inwikkelen (boeng- 
koes). Hot jongo pisang-loof, dat er nog geel moot- 
uitzien, knipt men in kleine vierkantjes, 
wikkelt daarmee allo knopjes van het plangi-» 
werk, elk pakje weer mot ananas-draad samen
bindend.

Hierna volgt het verven in geel, do eerste kleur 
waarmede alle plangi-werk gevorfd wordt. Do 
kurkuma-wortels heeft men daartoe geschild, ge
raspt, en dan met azijn en water overgoten; hot 
vocht laat men door een dook loopen, en dompelt 
het plangi-werk er in.

Na het geelvorven, volgt het goven van de roo- 
do grondkleur. Een grooto hoeveelheid op do pa
sar gekochte kësoemba mengt men aan met water 
en azijn, zet dit in een pot op hot vuur, en werpt, 
wanneer hot aan do kook is, het plangi-werk er in, 
dat men dan een heele poos erin laat koken. Een 
dag en een nacht laat men hot plangi-werk in den 
pot staan, wringt het daarop uit, en hangt het 
aan een lijn te drogen. Is het droog geworden, dan 
worden do knopjes vanhunpisang-omhulsels ont
daan. Die knopjes-zelf zijn daarbij wit gebleven.

Nu volgt, desgewenscht, hot nader kleuren van 
de figuren in die knopjes. Verschillende kleuren, 
kësoomba en andore, mengt men met water en 
azijn aan, neemt een of meer verfkwastjes, en 
verft nu elk witte knopje mot de kleur die men 
als figuurt jes op do plangi wil geverfd zien. Daar
na laat mon het goed droog worden; on herhaalt 
nu, mot nieuwe omwikkeling van alle knopjes, het 
grondverven minstens óón keer, maar soms wol 
tot vijf maal. Dan trekt men de draadjes waar
mede do diverse figuurtjes tot knopjes waren in- 
goregon, stuk, en hot plangi-werk is kant en klaar. 
(Djapara, 1898).”

Dat het kurkuma-geel on vooral het kasoemba- 
rood sinds lang meestal vervangen werd op Java 
door aniline- en alizarino-vervon, werd bij BA
TIKKEN (dl. I, p. 196, noot 1) reeds opgemerkt. 
Jaspor in 1902 rept te Soorabaja alloon van „ani
line - verfstoffen ” (o. c. p. 357).

Hot feit, dat meest allo plangi-werk op Chinee- 
scho en andere grove zijde („tussar”-zijde en dgl.) 
wordt gedaan, hot gebruik van houten figuur- 
vormpjes, het beporkt-zijn van hot procédé tot de 
grooto havensteden op Java, tot „meestal Mo- 
hammodaansche Baliers” op Bali en Lombok 
(volgons Logeman), en op kleinero plaatsen als 
Djapara „uitsluitend tot do Maleische vrouwen, 
die daar woonachtig zijn” (aldus zegt nog R. A. 
Kartini), zijn redenen, om bij bot plangi-procódé 
oen zóór storkon Voorindischcn noven-invloed aan 
to nomen voor onzo Oost. Hot kim er in zooverre 
oorspronkelijk wozon, als op verschillonde primi- 
tiove Indonosischo eilanden (Aroe-oil., Floros,.Boe- 
ton) uitsparings- en omwindings-processen, nog 
geheel buiton het veolvorbroido IKATTEN (zie 
dit woord), gevonden worden, dio mon dan „pro
totypen” zou kunnon noemen; maar bij de enor
me verspreiding van het bandhana-procédé over 
goheol Voor-Indiö, is invloed vandaar op het Ma- 
loisch-Indonesische plangi-work a priori toch wel 
haast zokor.

Merkwaardig blijven twee andoro verschijnse
len: lo. dat over echt-Sumatraansch plangi-werk
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jes aan olkaar.
Nu volgt hot bodrukkon van hot fond met fi- 

guurtjos. Daartoe wordt do zijdo op een tafeltjo 
uitgosproid; do figuurvormpjos dio mon gebrui
ken wil, doopt mon in hot houtskoolpoedor, on 
drukt zo op do stof af (njëj)lok). Do zijdo, dio hier
door smoezelig is gowordon, waseht mon daarna 
in koud water af; do houtskool-afdrukken zullen !
niet verdwijnen.

Dan noemt mon do rijgnaald mot dubbolon 
-draad, noomt do bedrukt o zijdo in deananas

hand, on rijgt al do figuurtjes op do zwarte lijnon 
in, daarbij tusschon do figuurtjos onderling 
eindje draad latend. Is dit rijgon (/oedjoen) klaar, I

een

'
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■1dio hun lichaam uit anorganische stoffen op
houwen on tot voedsel voor plankton-dioron 
dienen, dio op hun beurt weor door grootcro 
dicron gegeten worden. De dioron zijn de con
sumenten, terwijl de Bacteriën van het plankton 
als reducentcn do stofwissclingsproducten van 
dieren en planton weer in anorganisch planten- 
voedscl veranderen (Lohmann).

Wat do vocdsolopnaino betreft, onderscheidt 
men onder de planktonische dieren: tastende, 
sodimentcorcndo on jagende. Eerstgenoomdo 
zijn in rust, terwijl zo de omgeving mot be
paalde organen afzookon, bv. Forarainiferon on 
Radiolariën, dio met hun uitgestoken psoudo- 
podiën den buit aangrijpen. Sedimonteorondo 
dieren brengen het water in bewegingen slaan het 
voedsel eruit neer (b.v.Tunicaten, zie aldaar), ter
wijl do jagende don buit opzooken en aangrijpen.

Het verspreidingsgebied der plankton-dioron 
is van do temperatuur en do zeestroomingen 
afhankelijk. Koud water vormen hebben een 
circumpolaire, warmwatorvormen (onder wie 
vele in alle drie oceanen voorkomen) hebben een 
circumtropischo verspreiding. Het koude ge
bied is quantitaticf rijker aan plankton dan do 
tropische zeeën, hoewel het aantal soorten pool- 
waarts voortdurend afneemt. Zoo is ook het 
neritisch plankton quantitaticf zeer veel rijker 
dan dat der oceanen.

Hot plankton van don Indischon Archipel 
is zeer rijk aan soorten, zooals de onderzoekingen 
der Siboga-Expeditie geloerd hebben. Zoo zijn 
b.v. van Copopoden (zie Schaaldieren) 338, van 
Ohactognathen 16, van Pccropoden 31, van 
Heteropoden 24, van Siphonophoren 02, van 
Hydromedusen 35, van Scyphomeduson 21, 
van Clenophoron 10, van Appendicularion 14, 
van Salpcn 15, van Doliolen 4 soorton verza
meld.

PLANTAGO MAJOR L. Fam. Platagina- 
ceae. Daoon oerat, Daoen sèndok, Èkor angin, 
(mal.); Oerat, Sangkoobah (jav.), Ki oerat 
(SOEND.). Kruidachtige plant, ovor do goheolo 
aarde verbreid, in Nederland een algemeen 
onkruid (Weegbree), in Indiö in de bergstre- 
kon groeiend on niet zelden aangoplant in vor- 
band met zijn gebruik als geneesmiddel. Do go- 
heele plant mot wortel on al wordt aangewend 
togen blaassteonen on als diuroticum. Verder is zij 
als een middel togen diabetes aanbevolen. In 
Europa worden do fijno zaden als laxans gobruikt.

PLANTENBESCHADIGINGEN zijn van dier
lijken aard. Zij zijn in de tropen zeer verbreid, 
en van moer botookenis dan do plantenziekten. 
Zoowel zoogdieren (ratten), vogels als insocton 
en spinachtigo dieren, zelfs krabben en lagcro 
wormen (Nematoden of Aaltjes) kunnen den 
cultuurplanten groote schade berokkenen. Vooral 
insecten leven in of op do meest uiteenloopcndo 
deelen van de tropische cultuurplanten. Zeer 
algemeen zijn in O. I. do hoorders, (larven 
kevers of vlinders, dio in stammen of stengels 
boren, b. v. bij rijst, koffie, suikerriet), blad- 
zuigende insecten (Ilelopeltis, een wants) mi- 
neerders van vruchten (cacao motrupsje) en 
bladvretendo rupsen (tabaksrupson) en sprink
hanen. Zeer uiteonlooponde methoden worden 
gebruikt om de dieren te verdelgen, zooals het 
vergiftigen van bladvreters met arsenicumver- 
bindingen (tabaksrupsen), het uitsnijden 
aangetaste deelen (boordortakken) en het bo-

nauwelijks iets te vinden is in de literatuur, zoo- 
dat. men moeilijk kan zeggon waar dat dan ver
vaardigd wordt (Paloinbang schijnt zeker;
Koto Anau, Pad. Bovenlanden, zie Van Hasselt, 
Volksbeschaving, 1S82, p. 397—398), terwijl 
toch de technische term zuivor-Malcisch is, Mi- 
nangkab. -palangai, dio in Atjèh verliep tot 

ook in de Straits Scttlo-

voor

1
„planggi”, gelijk men 
ments trouwens zogt ^Fischcr, l.c. p. 6); 2o. dat 
op Celebes, voorzoover tot nog toe bokend, ner
gens heusche phngi vervaardigd wordt, terwijl 
hier toch de weefsels zoo schel en bontkleurig zijn.

De kroon bij allo plangi-work uit onze Oost 
spant dat van Bali; steeds en uitsluitend op zijde 
— nimmer op katoen, zooals to Martapoera —, 
weten de Balischo vrouwen van Singaradja,Pëng- 
astoelan en Karangasëm doeken met dit rijg- 
proeëdé te verven dio juichen van kleur, on on
danks alle opzichtigheid, door de krinkels die 
blijven spreken in het eerst straf saamgebonden 
on daarna ontwikkeld zijden doek, een aantrekke
lijk frou-frou tevens vertoonon, die de brutaal
heid der helle tintvlekkcn verzacht.

4

G. P. R.
PLANKTON. Tot hot plankton rekent men 

die dier- en plantvormen, die onafhankelijk zijn 
van den bodem en öf slechts in het water zwe
ven of zulk zwakke zwembewegingen hebben, 
dat hun verspreiding geheel van de beweging 
van het water afhankelijk is.

Het plankton wordt gevangen met fijnmazige 
netton. De kleinste organismen echter, die door 
de mazen van het fijnste zijden gaas (maaswijdte 
0,04—0,05 m.M.) heengaan, vormen het nanno- 
plankton; zij worden verzameld door het cen- 
trifugeoren van zeewater.

Behalve uit talrijke eencellige wieren bestaat 
het plankton o. a. uit: Radiolariën, Foramini- 
feren, Flagellaten, Kwallen, Siphonophoren, Cto- 
nophoren, Echinodermen-larvcn, Rotatoriën, Po- 
lychaeten-larveu, Sagitta, sommige Schaaldieren 
(vooral Copcpoden), kreeften- en krabbenlarven, 
Heteropoden en Pteropoden, Appondieulariën, 
Salpen, vischeieren.

Vele planktonorganismen hebben bijzondere 
inrichtingen om in het water te zweven. Hun 
soortelijk gewicht verschilt meestal weinig van 
dat van water; zij bezitten veelal uitsteeksels 
en aanhangsels, dio door oppervlakte-vergroo- 
ting den wrijvingsweerstand verhoogen, ander
zijds bv. gasvacuolen en vet, dio het soortelijk 
gewicht verkleinen.

Het plankton wordt verdeeld in neritisch 
plankton, dat in de nabijheid der kusten voor
komt en oceanisch plankton. Het eerstgenoemde 
vindt daar rijker voedsel, maar moet tot in 
zekeren graad temperatuursveranderingen en 
wisselingen in het zoutgehalte kunnen verdra
gen. In het algemeen zijn sommige plankton- 
vormen tegen temperatuursveranderingen be
stand (eurytherm), terwijl andere alleen in water 
van gelijkmatige temperatuur kunnen leven 
(koud- en warmwatorvormen, stenotherm).

Het plantaardig plankton vindt men tot een 
diepte van 400 M., daar het van het licht afhan
kelijk is. Onder 200 M. wordt het plankton 
zeldzamer. Het dierlijk plankton wordt op allo 
diepten aangetroffen, neemt echter op diepten, 
grooter dan 1500 M., zeer sterk in getal af.

In de stofwisseling der oceanen zijn de óón- 
cellige planktonische planten do producenten,

van
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Oost-Indiscko Compagnio. Hij heeft in het „Am- 
boinsch Kruidboek” den grondslag gogo ven voor 
het verzamelen dor inlandsche plantennamen, en 
wol van do tweo groepen, nl. do in don geheelen 
archipel voor cultuurplanten on landbouwpro
ducten gangbaro algomccno namen (meestal Ma- 
leisch), en hot veel grootor getal locale namen. 
Rumphius vermeldt deze laatste voornamelijk 
van de Molukken; namen van Java en Bali geeft 
hij in geringer getal, die van Sumatra en Borneo 
bijna niet. Het aantal Rumphiaanscho planten
namen kan op 8000 geschat worden: er zijn daar
onder in onbruik geraakte namen en zelfs van 
uitgeroeidc volken (Banda), doch verreweg het 
grootste gedeelte is nog van beteekonis en behoeft 
slechts eeno taalkundige revisie om voor hot he
den bruikbaar te zijn, te meer daar Rumphius 
van bijna allo door hom genoemde namon de con
trole mogelijk maakt door zijne beschrijvingen en 
afbeeldingen, welke gomakkelijk met de tegen
woordige systematiek in verband gebracht kun
nen worden, gelijk destijds (1864) reeds geschied 
is in Hasskarl’s Clavis Rumphiana.

Na Rumphius is onze kennis dor plantennamen 
lang stationnair gebleven, evenals trouwens de 
kennis dor planten zelve. (Van de Moluksche flo
ra was men, het zij tot Neerland’s schande ge
zegd, voor twee eeuwen beter op de hoogte dan 
thans!) Be meeste auteurs, die zich in deze eeuw 
met de Indische flora hebben beziggehouden (zie 
BOTANISCHE LITERATUUR, Dl. I, bl. 392) 
verzamelden ook inlandsche namen, meer of min
der juist, naarmate hun taalgevoel zuiverder en 
hun kennis der inlandsche huishouding grooter 
was; dikwijls waren beide echter uiterst gebrek
kig en zoo zijn een groot aantal onjuiste of slecht 
verstane inlandscho namen in de botanische lite
ratuur opgenomen. Hoofdzakelijk hebben de 
plantkundigen hun arbeid tot Java beperkt. Door 
do werkzaamheden aan den Buitenzorgsclxen tuin 
zijn daar vooral do Soondancescho namen goed 
bekond geworden; de catalogus van ’s Lands 
Plantontuin (al van 1866 datcorend) bevat een 
zeer onvolledige, doch vrij nauwkeurige lijst van 
Soendaneoscho plantennamen. Allengs werden 
bij den voortgang dor Indische taalstudiën ook 
een groot aantal plantennamen door do lexico- 
graphon bijeengebracht, meest echter zonder bo
tanische kennis, zoodat hot dan ónmogelijk is uit- 
temaken, welke soort met een bepaalden inland- 
schcn naarn bedoeld is: foitelijk behoort bij iede- 
ren nieuwen inlandschen naam een gedroogd tak
je (herbarium) der plant als bowijsstuk. Eeno 
poging, om alle namen („rijp en groen”) in eon 
„Plantkundig Woordonboek van N.-Indië” te 
vorconigon, word in 1876 vorricht door G. J. Filet; 
van dit book verscheen in 1888 eeno slechts weinig 
verbetordo 2o uitgave, die 9283 namen aanwijst. 
Hot is feitelijk eon zeor gebrekkig botanisch woor
denboek ; Filet was nagenoeg look èn op bota
nisch èn op linguïstisch torrein en hij heeft ook 
niet oons hot kruidboek van Rumphius gekend. 
Het book is algomeon verspreid, omdat hot han
dig en beknopt is on vooral, omdat dit hot eenige 
werk van dion aard was in onze Indische litera
tuur. Eon aantal gegevens ovor Indische planten
namen zijn bijeengebracht in hot Koloniaal Mu
seum te Haarlem; deze instelling bezit ook een 
door H. Doeff 'bö werkt register der Rumphiaan
scho namon, mot vele aanvullingen. Vorroweg het 
meest is op dit gebied goarboid door den oud-

vrijden van do cultuurplanten, gedurendo een 
bepaalden tijd van het jaar, van do declcn, dio 
aangetast worden, zoodat de insecten te grondo 
moeten gaan, (het rampassen van do cacao, 
tegen de mot); verder het bestrijden van schade- 
lijke insecten door insecten, die ten koste van 
anderen leven, (sluipwespen bij tabaksrupsen) 
of het verdrijven van insecten, door anderen, 
die zij schuwen (de zwarte cacao mier verdrijft 
do wants Helopeltis). Zio ook PLANTEN
ZIEKTEN.

PLANTENGROEI. Zie VEGETATIE.
PLANTENNAMEN. Planten kunnen op tweeër

lei wijze worden aangeduid, nl. met de weten
schappelijke en met de inlandsche namen. Eerst
genoemde namen hebben het voordeel, dat zij 
streng systematisch zijn, d.i. geslacht en soort 
aanwijzen, dus do plaats van elk gewas in hot 
plantcnstekel, en dat zij door do geleerden van 
allo landen begrepen worden; zij bobben hot na
deel, dat zij nog al eens door nieuwe namen (syno
niemen) vervangen worden (zoo vaak nl. als do 
inzichten der botanici ovor de verwantschap der 
plant wijzigingen ondergaan), en dat zij lang, als
mede lastig te onthouden en moeilijk correct uit- 
tespreken zijn, vooral voor de velen, die niet do 
Latijnsche of Grieksche naamsafleiding kennen 
en daarbij ook ongeoefend zijn in de botanische 
kunstwoordenleer. Bij alle in deze Encyclopaodio 
vermelde Indische planten zijn do namen volledig 
medegedeeld; bepaaldelijk is achter hen steeds 
ook vermeld de naam van den auteur, eeno bij
voeging, die noodwendig moet geacht worden, 
daar soms twee of drie soorten van planten door 
verschillende autours met donzelfden naam aan
geduid zijn, en voorts, omdat de auteursnaam 
tevens eeno vingorwijzing geoft, waar en wanneer 
do plant beschreven is. Do namen dor tweodo 
categorie, de inlandsche plantennamen, zijn voor 
hot practisch gebruik in Indiö van veel meer 
beteekenis dan de Latijnsche namen, aangezien 
do Europeaan gcw.oonlijk in plantenkennis verro- 
wog do mindere is van don inlander, en hij door 
dezen moot worden onderricht aangaande den 
aard en de eigenschappen van do planten zijner 
omgeving. Het aantal Indische plantennamen 
is aanzienlijk, wellicht meer dan 100.000, daar 
vooral de gekweokto gewassen, alsmede hunne 
onderdeden, in verschillende stadiën van ontwik
keling zelfs, namen hebben in elk der vele Indi
sche talen en dialecten. Dit ongemeen groot aan
tal inlandsche namen bewijst zoowel don rijkdom 
der Indische flora als hot goede waarnemingsver
mogen van Indische volken; immers alleen dim 
ontvangt eeno plant een inlandschen naam, in- 
dicu zij door haar nut, vorm, kleur, reuk, in bij
zondere mate do aandacht heeft kunnen trokken. 
Opmerkelijk is, dat do inlander ook vele namon 
heeft voor plantengeslachten on voor grootoro 
groepen, dio z. i. gelijkenis vortoonon; ovor dor- 
gelijko „generieke” namen schroef Prof. P. J. Vcth 
in do inleiding van de Bijdragen lot do kennis 
der flora van Middon-Sumatra (Sura. Expod. IV, 
II, bl. 9—15).

Onze kennis dior namen vangt aan bij G. E. 
Rumphius (1627—1702), bij dion uitnomondon 
natuuronderzoeker, wiens invloed zelfs na tweo 
eeuwen nog zóó groot en zóó onmiddellijk is, dat 
het soms schijnt alsof hij nog rondwandelt, leo- 
rendo van de Indische plenten en dieren, on op- 
wokkond tot nader onderzoek der landen van do
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Dozo wordgostioht door Dr. 0. G. L. Roinwardt, 
dio vroeger hooglooraar aan hot Athonoum illus- 
tro to Amsterdam was gowoost, maar dio in 1815 
do Commissarissen-Generaal vorgozoldo, toon 
dozo naar Java vortrokkon om hot Bostuur ovor 
onzo koloniën van do Engolschon ovor to nomon. 
Roinwardt kroeg don titel van* Directeur tot do 
zaken van Landbouw, Kunsten on Wetenschap
pen. Eon van zijn voorstellon beoogde do oprich
ting van oen Plantentuin to Buitenzorg; dit voor
stel word verdedigd zoowel mot hot oog op do 
praktische resultaten van eon botanischon tuin 
to verwachten, ab ook wegons do zuiver weten
schappelijke betcokonis, dio dozo zou kunnen ver
krijgen. Die twoo kanton van don tuin ziot raon 
later telkens woor voor don dag komen, nu oons 
moor do praktische, dan woor do wetenschappelij
ke zijdo. 18 Moi 1817 word do oorsto spado in don 
grond gestoken, zoodat dozo dag als stichtingsdag 
kan goldon; hot work word bogonnon mot 43 ar
beiders en 2 opzichters. Itoinwardt zelf was door 
don aard van zijn betrekking vcol op reis, maar 
vorzamclde dan tevens tal van gewassen, dio 
naar Buitenzorg gezonden worden; zoodoende 
waren bij zijn vertrek naar Europa in 1822 (hij 
word toon hoogleoraar in do plantkunde to Lei
den) roods 900 levende planton in den tuin to vin- 
dën7~'Zijn opvolger als directeur van ’s Lands 
Plantentuin was Dr. C. L. Blume, dio den tuin 
eveneens met tal van gewassen verrijkte, maar 
dio helaas lator, toon hij directeur was van 
’s Rijks Herbarium to Loidon, herhaaldelijk po
gingen in hot work heeft goitold om ’s Lands 
Plantentuin to bcnadoelon. Toon Blume in 1826, 
naar hot heette wegens gezondheidsredenen, Java 
verliet, viordo bezuiniging in Indië hoogtij. Ten
gevolge daarvan werd besloten goon directeur on 
geen teokenaar meer aan te stollen, maar alleen 
voorloopig twoo hortulani aan to houden (W. 
Kont en J. Hoopor). Toen zich do gelegenheid 
voordeed, word volstaan met 1 hortulanus. Deze 
— Hoopor — vertrok in 1830 wegons ziekte naar 
Europa en werd toon vervangen door J. E. Toys- 
mann, eerst tijdolijk, daarna 5 Maart 1831 dofini- 
tief, toon Hoopor op reis overleed. In 1827 word 
bovendien bepaald, dat do goldon, bestemd voor 
hot onderhoud van don tuin, gevonden mooston 
worden uit do som, dio beschikbaar gestold word 
voor het park van het paleis van don G. G. Nog 
lator in 1837, werd do tuin zelfs geplaatst ondor 
hot oppertoezicht van don intendant van den 
G. G., dus van oen militair, zeker niot do moest 
gowonschto vorhouding om zulk eon tuin snel 
vooruit te brengen.

Ondertusschon was in Toy.smann do man go- 
vondon, dio don tuin nieuw loven zou inblazen 
en dio in vele opzichten als do eigenlijke stichter 
to beschouwen is. Toysmann, als eenvoudige tuin
man zondor veel kennis op Java gekomen, wist 
niot alleen zichzolf to ontwikkelen, maar bleek 
bovendien eon organisator van den eersten rang, 
dio voor niemand uit don weg ging, waar hot gold 
de belangen van ’.s Lands Plantentuin to beharti
gen. In 1837 word tot adjunct-hortulanus bo- 
noomd Dr. J. K. Hasskarl, dio spoedig daarna 
don titel plantkundige kreeg; hij werd do leer
meester van Toysmann op botanisch gebied en 
wist dezon to overtuigen van do noodzakelijkheid 
van een volledige horplanting van don tuin, zoo
danig, dat allo planten volgons hun natuurlijke 
verwantschap zouden worden geplaatst. Daar hot

resident F. S. A. Do Clorcq, dio zich jaron mot do 
studie der Indische plantennamen hooft bezig
gehouden, en dio, bij zijn overlijden in 1906, in 
handen van Dr. M. Greshoff hot manuscript ach
terliet van een Nieuw Plantkundig Woordenboek 
voor Nederlandsch-Indië. Dit manuscript werd 
geheel omgewerkt, op vele punten door Greshoff 
verkort, maar in botanisch opzicht belangrijk 
verbeterd, verder aangevuld met tal van botani
sche spreekwoorden, raadsels, gezegden enz. on 
in 1909 op eigen risico door intoekoning uitgege
ven. Het is bij de firma J. H. do Bussy to Amster
dam gedrukt on bestaat uit twee lijsten, eon van 
inlandscho namen, en een uit alphabotisch ge
rangschikte Latijnsche namen. Ondor deze laat
ste vindt men allo bekende inl andscho namen van 
don Archipel opgenoemd, on verder bijzonderhe
den, op het gobruik en hot nut der plant betrek
king hebbende, in het kort beschreven, benevens 
tal van folkloristische gegevens. Do uitgave is na 
den dood van Greshoff hot oigondojn geworden 
van Greshoff’s Ruinphiusfonds; hot was in 1918 
uitverkocht, zoodst een nieuwe druk thans, onder 
toezicht van de commissie voor bovengenoemd 
fonds, in bewerking is. Een zeer belangrijke aan
winst voor de kennis van do plantennamen is het 
werk van K. Heijne, De nuttige planten van Ne- 
derl. Indië I—IV (1913—1917), niet zoozeer we
gens het grootc aantal nieuwe namen, dat daarin - 
opgenomen is, als wel wegens de kritische bewer
king, waardoor veel verbetering is gebracht in do 
bij den inlandschen naam behoorendo Latijnscho 
naam. Voor de namen der geslachten (niet der 
soorten I) der boomen van Java is in 1894 nog oen 
woordenboek verschenen van don houtvester 
Dr. S. H. Koorders, accuraat bewerkt, doch on- 
practisch ingericht; het bevat ook eeno inleiding 
over do waarde van de inlindscho namen. Vele 
Ned.-Indischo namen zijn opgonoinen in do 
zeer degelijke „Index to the nativo and scientific 
names of Indian and other Eastern Economie 
Plants and Products, by J. Forbes Watson, 
1866”, in welk werk bij iedoren inlandschen naam 
do auteur is genoemd, door wien dio naam het 
eerst is vormeld. Eeno mede voor ons go bied zeer 
bruikbare 3000 namen tellende lijst: Malay Plant 
Names, by H. N. Ridley, verscheen tej^ingapora. 
in 1897 (Journ. Straits Branch R. As. Soc. XXX).

Literatuur : Behalvo de in don tekst aangewo- 
werken, bevatten opmerkingen over den 

aard en het gebruik van inlandscho plantenna
men: Junghulm, JavajVVoth, Java, I, bl. 483; 
R H. C. C. Scheffor, in Tijdschr. v. h. Bat. Gon.

•'■'■'XXV, bl. 319; A. H. Berkhout, in Tijdschr. v. 
Nijv. en Landb. in N.-I. XXXVII, bl. 355; A. G. 
Vorderman, in Nat. Tijdschr. v. N.-I. LIX, bl. 
140; alsmede eenigo opstellen inTcysmannia (II, 
bl. 170; III, bl. 391; IV, bl. 23, 327; V, bl. 52). 
Voor het gebruik van Indische plantennamen als 
plaatsnamen, zie Ind. Gids, Dcc. 1900.

PLANTENTALK. Zie MINJAK TËNGKA- 
WANG.

PLANTENTUIN. Hoewel er meer dan eens in 
Nederlandsch-Indië tuinen zijn aangelegd, waar 
verzamelingen van nuttige of wetenschappelijk 
belangrijke gewassen werden aangetroffen, zijn 
deze toch alle to weinig belangrijk geweest, of 
waren zij te kortstondig van duur, om zo hier te 
vermelden. Do eenigo inrichting, die hier uitvoe
rig besproken moet worden, is ’s Lands Planton- 
tuin te Buitenzorg.
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hier bijna uitsluitend koutachtigo gowasson, dus 
boomon on hoestors betrof, was die horplanting, 
nadat zij eenmaal voltooid was, ook voor do too- 
komst blijvend. Aan deze horplanting, die van 
1837—1844 werd doorgovoerd, dankt do tuin in 
hoofdzaak zijn bolang als wetenschappelijke in
stelling. Andere botanische tuinen in do tropon 
■ovortroffon Buitenzorg wellicht wat parkaanlog 
betreft on maken daardoor op den look misschien 
■meer indruk, er is or goon onkolo, dio zich in we
tenschappelijk opzicht mot Buitonzorg moten 
kan. Do horplanting word geëindigd, nadat Hass- 
lcarl in 1843 wegens ziokte naar Europa was ver
trokken; ondertusschon had hij ook den eersten 
catalogus voltooid, dio niet minder dan 8000 soor
ten vermeldde. In den catalogus van 1863 was 
clit aantal tot 10.000 gestegen; deze werd in 
hoofdzaak samengesteld door don adjunct-hor- 
tulanus S. Binnendijk, sedert 1850 aan den tuin 
verbonden on weldra eon ijverig medewerker van 
'Tojsmann.

Ondertusschon stolde Teysmann pogingen in 
het werk, om weer een plantkundige aan don tuin 
vorbonden to krijgon on nadat dozo jaron lang 
geen succes hadden, word eindelijk in 1862 hot 
verzoolt tot de Nedorlandscho Regeoring gericht, 
om iemand in het moederland to zoeken voor de 
vervulling van dio betrekking. Het bleek, dat er 
echter niemand te vinden was en toon werd be
sloten, dat do hoogloeraar Miquol eon van zijn 
studenten voor do genoemde betrekking zou op
leiden. Deze, do candidaat in do wis- on natuur
kunde R. H. C. C. Scheffor, word na zijn promotie 
den 13en Januari 1868 benoemd tot dirocteur van 
’s Lands Plantentuin, nadat eerst do intendant 
•dor Gouvornomentspaleizon was aangeschrovon 
den tuin van het park van het paleis to scheiden. 
Zoo was eindelijk weer een wetenschappelijk 
plantkundige aan het hoofd van don tuin geko
men; de 23-jarigo Scheffor word intusschen hot 
eerste jaar van zijn verblijf in Indië nog ingeleid 
in zijn werk door don hortulanus Teysmann, die 
daarna terugtrad, om zijn latere lovensjaron in 
hoofdzaak reizen door den Archipel to onderne
men tot hot verkrijgen van de noodigo levende of 
gedroogde planten voor ’s Lands Plantentuin. 
Binnendijk word hortulanus en tot adjunct- 
hortulanus werd benoemd H J. Wigman; na don 
dood van eerstgenoemde volgdo do laatste hom 
op, om slochts enkele jaron gclodon terug to tre
den wegens zijn hoogon leeftijd. Do botrokking is 
toen gesplitst in dio van administrateur on hortu
lanus, welke posities thans worden vervuld door 
do hoeren Wigman Jr. en Daubanton.

Scheffor is slechts kort dirocteur geweest; 9 
Maart 1880 overleed hij aan een lovorziokto, maar 
in dio 12 jaron heeft hij heel wat tot stand ge
bracht. Voor hot herbarium, museum on bibli
otheek, waarvan do stichting aan Hasskurl to 
danken was, wist hij do hand to loggen op het 
vroegere gebouw van hot Mijnwezen, dat als 
„kantor batoo” nog steeds doel uitmaakt van do 
gebouwen van ’s Lands Plantentuin. Vorder 
kwam or eon teokenatelior tot stand, waaruit 
zich in don loop der jaren do tegenwoordige groo- 
te rcproductio-ateliers van hot Dopartoment van 
Landbouw bobben ontwikkeld. Dan begon Schof- 
for mot do redactie van een tijdschrift, waarvan 
hot lo dool het licht zag ondor don titel „Annales 
du Jardin Botaniquo do Buitonzorg”. Zijn op
volger hooft de uitgavo van dit tijdschrift voort-

gozot; het behoort op hot oogenblik tot do voor
naamste poriodiokon op botanisch gebied. Hot 
belangrijkste, wat Scheffor tot stand bracht, was 
do Cultuurtuin van Tjikoumouh, gesticht op een 
landgood ter grootto van 75 H.A., 3 kwartier uit 
het centrum van Buitenzorg gelogen. Hier zoudon 
kultuurplanton op zoodanige schaal gekweekt 
worden, dat hot niet alleen mogelijk word, zaden 
on stekken daarvan to verspreiden, maar ook 
proeven to nomen omtront wijze van verbouwing, 
bereiding van hot product, onz. Aan dozen tuin 
werd een landbouwschool verbonden (1877), 
die echter in 1884 weer word opgeheven.

Na den dood van Scheffor word op advies van 
de hoogleeraren in de botanie aan do Rijks-Uni- 
versiteiton tot directeur van ’ sLands Plantentuin 
benoemd Dr. Molchior Treub, toenmaals assistent 
aan hot Botanisch Laboratorium te Leiden. On
der zijn directeurschap ontwikkoldo zich de reeds 
zeer groote instelling tot eon wereldinstituut, dat 
ver uitsteokt boven alles wat van dien aard tus- 
schen do koorkrïngon wordt aangetroffoi*. Treub 
aanvaardde zijn betrekking 13 November 1880 
en verliet Java voor goed in 1909; in dien tijd had 
hij slochts 3 maal oen kort verlof naar Europa ge
had, in welke verloftijden hij trouwens ook steeds 
ten bate van do door hem beheerde instelling 
werkzaam was. Hot personeel werd spoedig na 
zijn komst uitgebreid door de benoeming van een 
onderdirecteur, Dr. W. Burck; deze werd tevens 
belast met het beheer van Museum en herbarium. 
Een onderzoek onkolo jaren later door Burck in
gesteld naar do Gëtah-pertja leverende boomen 
op Sumatra was aanleiding, dat in de Preanger 
Regentschappen to Tjipëtir een Gouvernoments- 
guttaporcha-ondernoming tot stand kwam, dio 
later trouwens niot onder het beheer van ’s Lands 
Plantentuin bleof, maar gedurendo een aantal 
jaren onder hot Boschwezen kwam to staan. Na
dat Burck in 1892 wetenschappelijk adviseur van 
de Gouvornemontskoffiocultuur was geworden, 
werd hot moeiolijk oen blijvend beheerder van het 
herbarium to vinden; verschillende vreemdelin
gen wisseldon elkaar af, Dr. Boerlage overleed 
korton tijd na zijn aankomst in Indië, maar ten 
slotte traden meer stabiele toestanden in, toen 
Dr. Th. Valoton Jr. chef van hot herbarium werd, 
terwijl na zijn ponsionneoring de tegenwoordige 
chef Dr. J. J. Smith optrad. Met het herbarium is 
door oen losse band voroonigd het onderzoek van 
de boschboomflora van Java, wolk onderzoek 
word aangovangon door den houtvester Dr. S. H. 
Koorders, dio daartoe op verschillende plaatsen 
van hot eiland terreinen in hot oerwoud in gere
geld beheer nam, van do woudboomen telkens 
weer botanisch materiaal on ook houtsoorten liot 
verzamelen on dozo collecties to Buitenzorg bijeen 
bracht. Hot dotorminooron van do botanische 
voorworpen geschiedde in hoofdzaak door do hoe
ren Valoton on Smith; do resultaten daarvan zijn 
neorgelogd in hot groote werk: „Koorders on 
Valoton, Bijdragon tot do kennis dor boom°oor- 
ten op Java”. Do anatomische bouw van do hout
soorten wordt in Nederland onderzocht door Dr. 
Janssonius to Groningen onder leiding van don 
hoogloeraar Moll. Do noodzakelijkheid wordt 
meer on moor ingozion van eon systematisch on
derzoek van do flora van Nedorlandsch-Indië; 
dozo is, vooral wat do Buitenbezittingen betreft, 
nog zeer slecht bekend. Mot hot oog op do zich 
snol uitbreidende kuituur ij hier spoodig bande-
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ring van hot Natuurkundig Ondorzook dor Nodor- 
landscho Koloniën to Amsterdam.

Het zooovon gonoomdo „vreomdolingon labora - 
torium” was in 1885 goopond. Troub had den 
hooglcoraar Dr. H. Graf zu Solins-Laubach to 
Göttingon woton ovor to halon tot con bozook aan 
Buitenzorg in don wintor van 1883—’84. Deze 
gaf daarna in do „Botanische Zoitung” eon en
thousiaste beschrijving van don Buitonzorgschon 
tuin on wokto daarbij andoro plantkundigon op, 
oon bozook aan Buitonzorg to brengen tor bestu- 
dooring van do tropische natuur. Dio opwekking 
had govolgen, vooral nadat Troub van do Rogeo- 
ring godaan had gokrogon, dat dezo con eenvou
dig laboratorium voor do to vorwachton gasten 
beschikbaar stolde. Troub wist do wctonschappo- 
lijko wereld to overtuigen van do noodzakelijk
heid van con studio van do plant daar, waar dozo 
zich hot wooldorigsto kan ontwikkelen en zoo do 
botanisch© wotonschap to maken tot eon wereld- 
wetonschap in plaats van do beperkto rol, die zij 
tot dien tijd too had gespoeld, toon zij zich voor do 
studio dor levensverschijnselen had tevreden ge
steld mot do planton der gomatigdo luchtstreek, of 
met do min of meor kwijnondo, abnormale gewas
sen, dio men in Europeoscho kassen kan aantreffen. 
Maar Troub dood meer: zijn oorsto verlof in Hol
land word door hom gebruikt, om bij particulie
ren eon fonds bijeen to brengen ondor don naam 
„Buitonzorgfonds”, waarvan de rente samen met 
oen subsidie van do Rogeering zou gebruikt wor
den om botanici in do gelegenheid to stellen oon 
bezoek te brengen aan ’s Lands Plantentuin. Dit 
fonds wordt behoord door do Koninklijke Akade- 
mio van Wotenschappon to Amsterdam. Dorge
lijke fondsen worden lator ook in sommige andere 
landen bijeengebracht on daardoor dus het bo- 
zoek van Buitonzorg gomakkelijk gemaakt voor 
dio natuuronderzoekers, dio niot over grooto kapi
talen beschikken (en dit zijn do meosten). In den 
loop der jaren zijn zoo langzamerhand 150 bui
tenlanders in Buitonzorg werkzaam geweest, zoo- 
dat ’s Lands Plantentuin moor en meer geworden 
is tot het centrum van do studio dor lovende na
tuur in do tropische gowosten. Do wereldoorlog 
hooft dio bezoeken wol tijdolijk doen ophouden, 
maar het is to vorwachtcn, dat dezo weer zullen 
horvat worden, zoodra rustiger tijden aanbreken, 
vooral nu hot niouwo Troub-laboratorium eon 
zoo prachtige werkgelogonhoid aanbiedt.

Een andor laboratorium ton bohoovo van do 
vreomdolingon kwam tot stand to Tjibodas. Toen 
do Plantentuin ondor den intendant dor paloizon 

gestold, kroog Toyemann daardoor ook hot 
toezicht ov er do tuinen van het buitonvorblijf van 
den G. G. to Tjipanas in do Proangor Rogont- 
schappon op do holling van don Gëdé gelogen. 
Toysmann wist van dozo gelegenheid gobruik to 
maken, om oon aantal zoogonaamdo bergtuinen 
aan to leggen, waar andoro gewassen gekweekt 
kondon wordon dan in hot houvolterroin van Bui
tenzorg. Dio tuinon gingen de eon na don ander 
weor to grondo, maar één onkolo bleef or bestaan, 
namelijk dio to Tjibodas, eigenlijk oorspronkolijk • 
een kina-aanplanting door Junghuhn begonnen. 
Do tuin to Tjibodas ligt op een hoogte van 1450 
M. bovon de zoo, dicht bij Sindanglaja aan don 
rand van hot oerwoud; do tuin hooft een grootte 
van 31 H.A., is als park aangelogd on heoft sedort 
1891 eon eenvoudig houton gobouwtjo, door 
Troub tot stand gebracht mot bohulp van af-

len gewonscht, krachtiger dus dan in do laatste 40 
jaTen, toon in hoofdzaak onderzocht werd, wat or 
op verspreide oxpoditios bijeengebracht word, 
b.v. in Centraal-Bornco, op Niouw-Guinea,
Eon eorsto stap in dio richting werd enkele jaron 
geleden gedaan door do vestiging van een succur
sale van ’s Lands Plantentuin to Siboelangit, op 
een hoogte van 500 M. goïögon aan don weg dio 
ter Oostkust van Sumatra van Medan voort naar 
do hoogvlakte, moor speciaal naar Brastagi. Dozo 
tuin is vooral bestemd voor een centrum, van 
waaruit do wildo flora van Sumatra’s Noordelijke 
helft kan worden bostudeord, terwijl do wildoplan- 
ten in den tuin in kuituur genomen kunnen 
den. Een dorgohjko studio is ook uit eon prak
tisch oogpunt van groot bolang to achten, omdat 
men alleen op dio wijzo kan woton, wclko tech
nisch belangrijke planton in Noderlandsch-Indië 
in hot wild worden aangotroffon. Dorgolijko ge
zichtspunten hebben or Troub too gebracht als 
een ondcrafdeeling van ’s Lands Plantentuin tot 
stand te brengen oon Museum voor tochnischo en 
handelsbotanie. Dit word in 1903 goopond on al 
spoedig trad als chef op do hoor K. Heyno.

Toegepasto wetenschap was ook aanleiding tot 
verschillende uitbreidingen, die ’s Lands Plan
tentuin ondor het behoor van Troub onderging. 
In 1888 word do militaire apotheker Dr. M. Gros- 
hoff aan genoemde instelling godetachoerd ton 
eindo eon onderzoek uit te voeren naar desamen
stelling van do geneeskrachtige planton van No- 
derlandsch-Indië. Al spoedig werd dit een vaste 
positie, terwijl tevens een pharmacologisck on 
phytochemisch laboratorium word gebouwd, dat 
later vergroot en vernieuwd word. Nadat Dr. 
Greshoff wegens ziokto Java verlaten had, word 
in zijn plaats tot chof van dat laboratorium be
noemd Dr. W. G. Boorsma, dio nog steeds de lei
ding in handen heeft. Do volo vragen op land
bouwgebied, die aan den Directeur van ’s Lands 
Plantentuin door de Rogeering tor beantwoording 
werden gezonden on waarvan do beantwoording 
meestal niot mogelijk was, zoolang niot een spe
ciaal onderzoek daaromtrent had plaats gehad, 
waren aanleiding, dat Treub in 1890 een andoro 
uitbreiding van den tuin kreeg Toen worden aan- 
gesteld een plantkundige, Dr J. M. Janse on eon 
landbouwscheikundige Dr. P. van Romburgh. 
Laatstgenoemde, voor wien con agrikultuurche- 
misch-laboratorium to Tjikeumeuh word ge
bouwd, word tevens directeur van den Kultuur- 
tuin, terwijl Dr. Janso do botanische laboratoria 
onder zich kreeg; dozo bostonden, bohalvo uit hot 
zoo straks te noemen vreomdelingenlaboralorium, 
uit een laboratorium voor don chef der Afdeoling, 
dat bij het Bureau van ’s Lands Plantentuin word 
ingericht. De toestand is ondertusschon herhaal
delijk gewijzigd, ook in verband mot de nog to 
vermelden oprichting van liet Departement van 
Landbouw. Do plaats laat niet too, al dio wijzi
gingen te vermelden; daarom kan volstaan wor
den met de medodceling, dat thans Dr. F. G von 
Faber chef der botanische laboratoria is on dat 
deze zijn werkplaats heeft in het moderne fraai 
ingerichte „Treub-laboratorium”, dat 4 Mei 1914 
in den tuin geopend werd als oon nagedachtenis 
aan Troub; hot werd gebouwd met bohulp van 
bijdragen door particulieren in Indië bijeenge
bracht. In de voorhal vindt men oen buslo van 
Melckior Treub door Mevr. J. Tollenaar—Erme- 
ling, geschenk van de Maatschappij tor bovordo-
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braak van hot oudo paleis van Tjipanas; in dit 
gebouw zijn eonigo logeerkamers, eon convorsa- 
tiokamer on eon laboratoriumkamor. Hier bo- 
staat dus gologonhoid tot wetenschappelijk on- 
dorzoolc aan do onmiddellijko grens van hot oor- 
woud on veol van do buitonlandors hobbon hier 
dan ook korter of langer vorblijf gohoudcn. Bij do 
herdenking van hot 100-jarig bestaan van ’s Lands 
Plantentuin is door Nodorlandors on onkolo bui
tonlandors eon som bijeengebracht, ton oindo 
daarmee eon grootor laboratorium to Tjibodas to 
stichten; met don bouw daarvan zal weldra eon 
aanvang gomaakt worden. Bovondion hooft 
Treub eon Gouvernementsbesluit woten uit te 
lokken, waarbij hot oerwoud achter den borgtuin 
ter grootto van 280 H.A., zich uitstrekkende tot 
aan don top van Gedó on Pangërango, gesteld 
werd onder het beheer van ’s Lands Plantentuin 
op voorwaardc, dat het ten eeuwigen dage in on
geschonden staat bowaard zou blijven. Dit is dus 
het eerste natuurmonument in Nedorlandsoh- 
Indië.

Troub begreep natuurlijk zoer goed van hoe 
groot belang eon behoorlijke bibliotheek i3 voor 
eon plaats als Buitenzorg, dio ver van do centra 
van boschaving in Europa en Amerika gelogen 
is. Daarom spande hij dan ook allo krachten in, 
om dio bibliotheek zoo volledig mogolijk to ma
ken; hij wist in 1897 eon som gelds van particu
lieren in Nederland to krijgen, mot bohulp waar
van eon nieuw, doelmatig ingericht bibliotheek
gebouw gesticht kon worden. Wat do publicaties 
betreft, is reeds vormeld, dat do „ Annalos” voort- 
gozet worden. Behalve een elk jaar in omvang 
toenemend „Jaarverslag” verschonen publica
ties, dio meer op practisch gebied lagen onder den 
titel „Modedeclingon uit ’s Lands Plantentuin”. 
Wat daaruit van belang geacht kon wordon voor 
een algomeon wetenschappelijk publiek word op- 
genomon in een publicatie in een vreomdo taal, 
hot „Bulletin du Jardin Botaniquo do Buiten
zorg”, terwijl eindelijk korto mododeolingon vor- 
schenon in het populaire tijdschrift „Toysmaimia”, 
dat toon ondor redactie van don hortulanus 
Wigman stond. Vormeld kunnen vorder nog wor
den do „Icono.s Bogorionse.s”, waarin nieuwe of 
weinig bokondc planton uit Noderlandsch-Indië 
worden nfgebeold on beschreven.

In 1893 onderging ’s Lands Plantontuin een 
uitbreiding in gohecl andere richting. Europee- 
sclio landbouwondernemingen brachten eon som 
gelds bijeen om Troub in staat to stollen con land- 
bouwzoöloog aan to stollen, die de voor den land
bouw schadolijko on nuttigo dieren moest bestu- 
deoron. Als zoodanig word benoemd Dr. J. C. 
Koningsborgor. Eonigo jaron later ging dezo in 
staatsdienst o vol- on daarmee word aan den Plan
tontuin con zoölogische afdeoling vorbondon, nu 
gei opresonl oord door hot laboratorium voor fau- 
nistischo zoölogie en hot fraaio zoölogischo Muse
um, dat tal van goed goeomorveordo inlandscho 
dioron bevat. In hetzelfde jaar 1893 werd op 
soortgolijko wijzo Dr. J. van Breda do Haan aan 
Buitenzorg verbonden, ton eindo oen ondorzoek in 
to stollen naar do ziekten van do Deli-tabak; do 
kost on worden godragen door do Doli-plantors. 
Hieruit ontwikkoldo zich allengs kot Deli-proof- 
station (zio ondor PROEFSTATIONS), dat ton 
slotte onafhankelijk word van ’s Lands Planton
tuin. Ook voor do andere proofstations, die zich 
uit ’s Lands Plantontuin ontwikkoldon, zooals

dat voor koffie, voor indigo, voor Vorstonland- 
scho tabak on voor thee wordt vorwezon naar het 
artikel Proofstations. Hior vordiont vormelding» 
dat Dr. van Breda de Haan later ovorging naar 
do Botanischo Laboratoria on dat hij tegelijkertijd 
moor en meer bomooionis kroog met den inland- 
schon landbouw, totdat hij ton slotte word aango- 
stold tot inspecteur van den inlandschon land
bouw. Hiermee in verband, word ook in 1903 een. 
onderwijsinstelling to Buitenzorg geopend, dm 
eon onderdeel uitmaakte van ’s Lands Planten
tuin, terwijl tovons het bodemonderzoek ten be
hoeve van der landbouw werd tor hand genomen.

De grootsche instelling, dio den naam van 
’s Lands Plantontuin voerde en die langzamer
hand topzwaar was geworden, ressorteerde nog 
altijd onder het Departement van Onderwijs» 
Eoredionst on Nijverheid. Treub diende voorstol
len in, die tot een wetsontwerp leidden, dat aan
genomen werd, ten gevolge waarvan met 1 Janu
ari 1905 eon Departement van Landbouw tot 
stand kwam. Behalve andere takken van dienst 
zooals het Boschwezen en de Veeartscnijkundige 
Dienst, werd ’s Lands Plantontuin daarin opge
nomen, echter niet als één geheel. Do verschillen
de afdoelingon werden nu doelen van het Depar
tement on ’s Lands Plantontuin was als zoodanig 
verdwenen. Dit had geen bezwaar zoolang do- 
voormalige Directeur van ’s Lands Plantentuin, 
ook Directeur van Landbouw was. Dit was heb 
goval tot 1909, toen Treub van Java vertrok en 
gedurende dien tijd zou een artikel over ’s Lands 
Plantontuin in een Encyclopaedie uitsluitend his
torisch van aard geweest zijn. Opvolger van. 
Troub als Directour van Landbouw was Dr. H. J. 
Lovink on deze zag in, dat het gowonscht was, 
’s Lands Plantentuin to horstollen. Dit goschied- 
do in 1910, maar niet in don omvang, die do in
richting in 1904 gehad had. In boginsol werd be
sloten, alleen dio afdoolingen onder den naam 
’s Lands Plantontuin to vorconigen, dio zuiver 
wetenschappelijk van aard zijn. Hot beginsel 
wordt hior vermeld, waarbij in het middon gela
ten wordt, of dit beginsel vollodig word uitge- 
voord of do uitvoering daarvan mogolijk was. 
Tot Dirocteur van 's Lands Plantontuin word be
noemd Dr. J.C. Koningsberger en toon dezo kort 
geleden optrad als president van don Volksraad 
word na ingowonnen advies van do hoogloeraren 
in de botanie in Nederland tot zijn opvolger be
noemd Dr. W. Docters van Leeuwen, op dat oo- 
gonblik directeur van do H. B. S. to Bandoong.

Tot ’s Lands Plantentuin bohooren thans do 
eigonlijko botanischo tuin mot dio to Tjibodas on. 
to Siboolangit, hot herbarium en botanisch mu
seum to Buitenzorg, do botanischo laboratoria 
to Buitopzorg (Treub-laboratorium) on te Tjibo
das, liet zoölogische museum on hot laboratorium 
voor faunistischo zoölogio to Buitenzorg on hot 
pharmacologischo on phytochemische laboratori
um to Buitonzorg.

Ton slotto mooton hior nog con paar woorden 
gewijd worden aan don eigenlijken botanischon 
tuin, die mot hot door Troub in 1891 daaraan toe- 
gevoegde eiland van 12 H.A. eon opporvlakte 
heeft van 50 H.A. Hot grootsto deel van don tuin 
bestaat uit boomen en hcostors, slechts oen klein 
stukje is bestemd voor kruidachtigo planten. 
Enkele plokken munten uit door parkaanleg, zoo. 
do groote en do kleine vijver on do waterpartij bij 
do rivier, zoo do Kanariolaan on do Koningspal-
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van ziekomenlaan met do gazons ter weerszijdon daarvan. kaliumpormanganaat, uitsnijden 
Behalve do systematisch in familios gorangschik- stamplekkcn en insmeren met carbolineuin.
te planten zijn er ook enkele andero groepen to Veranderingen in cultuurwijzen zijn voorgesteld

en tal van nieuwe variëteiten o£ soorten van 
cultuurplanten zijn ingevoerd om de zieken to 
vervangen (koffie, cacao, thee).

Andero plantenziekten zijn niet van parasi- 
tairen aard, doch worden veroorzaakt door 
slechte cultuur-condities. (ama rnèntèk van rijst 
door gebrek aan zuurstof in den grond). Van 
andere plantenziekten staat het nog niet vast of 
zij door parasieten worden veroorzaakt. Zij zijn 
meest gekenmerkt door het optreden van gele 
plekken in de groene bladen, door dwergachtigen 
groei en sterken achteruitgang van het produc
tie vermogen, (sëréhziekte van suikerriet, mo
zaïekziekte van tabak, krulziekte van Arachis). 
Zie ook PLANTENBESCHADIGINGEN. J. W.

PLANTENZIJDE. Aldus worden sommige als 
zijde glanzendo plantaardige vezels, meer be
paaldelijk vruchtpluis, aangeduid. De meest 
bekende soort is die van Calotropis (zie GALO- 
TROPIS GIGANTEA); ofschoon het in meng- 
wcefsols bruikbaar is (in do Z.-Preanger ver
spint men widocri-vezel samen met katoen) is 
het artikel toch to bros en to kort van vezel fjn 
veel toekomst te hebben naast de kunstzijde en 
naast de door merceriseeren zijdcachtig-glanzend 
gemaakte katoen. Hetzelfde geldt voor andero 
soorten van plantenzijde, van planton uit do 
familie der Asclepiaceae en Apocyncac, o. a. 
Bcaumontia grandiflora Wall. In Europa is 
o. a. voorheen zonder goed gevolg do cultuur 
beproefd van de zijdeplant (silk weed) Ascle- 
pias cornuli, die reeds in het Kruidboek van 
Dodonaeus (J 018) als „catocncruydt” beschreven 
is; Zie Tijdsch. v. Nijverheid 1866, 374. Men 
gebruikt do vezel, evenals kapok, als vulling voor 
matrassen.

PLANTLORE. Men noemt tegenwoordig aldus 
de studie dor planton in haar verband met hot 
volksleven. Plantloro is dus een ondordeol van 
folklore, dat is do goheelo schat van traditio 
door een volk zelf allengs verzameld. Do „folk
lorist” zoekt hot verband on do geschiedenis 
van oude volksgewoonten en volksverhalen in 
den loop dor tijden to volgen tot den huidigon 
dag. Bij Oo.stcrsche volken is do plantloro een 
veel belangrijker onderdeel van do algomeono 
folklore dan in onze gewesten, gelijk dan ook 
de volkskonnis van planton in do tropen vool 
groot er is. Botanie is niet ton onrechte wol eons 
„do eenigo wotonschap der natuurvolkon” ge
noemd, en de zuiver inlandsche kennis van 
planton in den Indischon archipel, dus onze 
„Indische plantloro”, is bijzonder uitgobroid, 
zooals reeds uit hot groot getal inlandsche 
plantennamen en ook inlandsche plantaardige 
medicijnen en vergiften blijkt. Er bestaat in 
onze Ned.-Indische literatuur geen werk over 
dozo plantloro, gelijk trouwens ook do Indische 
folkloro-goschriftcn in ’t algemeen veel zeld
zamer zijn dan bijv. die over do folklore in 
Engolsch-Indiö on zelfs in Afrika en Australië. 
Men moot dus do gegevens voor do plant
loro uit verschillende geschriften bijeenzoeken. 
Eenigo aanduidingen, wat tot dit gebied be
hoort, mogen hier plaats vindon. Allereerst is 
een belangrijk element in de plantloro: do in
landsche opvatting dor bezieling van planton; 
over dit „pluntenannülsme” zijn vorsckillondo

vinden, die zich door een bepaalde levonswijzo 
onderscheiden, zooals do afdeoling der klimplan- 
tonon de boschtuin, waar men getracht heoft een 
bosch na to bootsen, om zoodoende do planten 
van den bodom dor tropische bosschon to kxmnon 
kweekon. Serres zijn aanwezig, maar natuurlijk 
alleen om schaduwplanten te kunnen cultivcoron, 
dus eerder om koelte to govon. Do tuin helt naar 
do rivier de Tjiliwocng, waar hot zooovon ge
noemde eiland ligt- en tengovolgo hiervan zijn er 
op enkele plokken fraaio vergezicht on op don 
Gëdé en op don Salak. Do tuin van hot paleis van 
don G.G. grenst aan don plantontuin, zoodat do 
onkundige den indruk krijgt, dat hot palois in 
’s Lands Plantontuin is gelegen.

PLANTENVETTEN. Tusschcn dezo en votto4
oliën is geen doorgaand verschil; alleen do con
sistentie, die van de temperatuur afhankelijk is, 
doet een stof als v o t, dan wel als o 1 i o aan
wijzen. Men zie dus voor allo vetten hot artikel 
OLIËN, alsmede MINJAK en MINJAK TËNG- 
KAWANG.

PLANTEN WAS. Dit product is van verschil
lende herkomst, en komt voor als een rijpachtige 
laag op do bladeren of vruchten van sommigo 
planten, dan wel als uitscheiding van den stam 
of als bestanddeel van het. melksap. De belang
rijkste plantenwas is de Carnauba-was, afkom
stig van do bladeren der Braziliaanscho palm
soort Copernicia cerifcra Marl., welko was in 
groote hoeveelheden uitgovoerd wordt. Ook in 
Ned.-Indië worden planton wassen gewonnen, die 
•echter wel voor de inlandsche huishouding van 
eenigo beteekenis zijn, doch nog niet in den 
Europeesehen handel gebracht zijn. Zoo de pi- 
sang-was, die op Java (vooral in Tjilatjap en 
Koeningan) verkregen wordt door uitkoken van 
de Bladeren eener wilde Jlfuaa-soort (tjaoo 
kolè, soexd.). Deze was smelt bij 80° en bestaat 
uit myricine; zij wordt wel gebruikt bij het batik
ken. Uit het melksap van eene Ficus-soort wint 
men door koken op Java de gondang-was, die bij 
60° smelt en meer harsachtig is. Dan is er nog de 
proet-was, welke van de woekerplant Balanophora, 
proet (soexd.) wordt ingezameld. Niet tot de 
ware planten wassen behooren de zg. Japanscho 
was en de myrten-was; zie voor dezo het artikel 
OLIËN (VETTE).

PLANTENZIEKTEN. Kunnen verdeeld wor
den in parasitaire en niet-parasitaire. De eerste 
worden veroorzaakt door schimmels of door 
bacteriën. Naar de verschijnselen die deze para
sieten bij de plant te voorschijn brengen, kan 
men onderscheiden rottingsziekten, vlekziekten, 
kankers, vaatverstoppingen, gallen en brand- 
ziekten. In de tropen zijn de parasitaire ziekten 
minder talrijk dan in de gematigde luchtstreken. 
Toch doen enkele buitengewoon veel schade 
(koffiebladziekten, slijmziekte van tabak, Hevea- 
kanker, djamoer oepas op allerlei hoornen en 
struiken, en verschillende rottingsziekten door 
wortelschimmcls veroorzaakt; men zie nader 
■onder de cultuurplanten). Plantenziekten worden 
bestudeerd aan de Javaanscho en Sumatraan- 
sche proefstations en het Dep. v. Landb. in 
Buitenzorg. Tal van bestrijdingsmaatregelen 
zijn ingevoerd: b.v. bespuitingen met Bor- 
deausche pap, ontsmetten van plantgaten met

\
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en laat zich dan ge makke lijk smeden; smelt 
bij 1770° C.; is bijzonder ongevoelig tegen gewono 
zuren, en legeert zich vrij goed met eonigo 
zwaro metalen.

Natuurlijk voorkomen. Het platina komt zoo 
goed als uitsluitend in gedegen toestand voor, 
hetzij zuiver, of in alliage met ijzeren metandero ' 
metalen der platina-groep: palladium, rhodium, 
ruthenium, osmium, iridium, en ook met mine
ralen dezer laatste elementen. Het metaal ia 
alleen bekend uit do alluviale resp. diluviale 
goudwasschcrijon, waar het in kleine blaadjes 
(zelden in grootero klompen) voorkomt, verge
zeld door spinel, korund, zirkoon, topaas, 
chroom- en magneetijzer enz. (zie bij diamant). 
Zeer waarschijnlijk is hot afkomstig uit olivijn- 
rijko gesteenden en serpentynen.

Geografisch voorkomen. Meer dan 90 % van de 
wereldproductie aan platina (ruim 6 ton) komt 
uit den Oeral. In Ned. Indië is het alleen ge
vonden in de goud- en diamantwasscherijen van 
Martapoera, (vooral die bij Gg. Lawak), doch 
slechts in kleino hoeveelheden. Een analyse van 
Bleekrode toonde aan, dat het mineraal aldaar 
bestond uit 8,8 % osmiridium, 4 % goud, 70 % 
platina, 9 % diversen der platinagroep en de 
rest ijzer en koper. Da samenstelling is echter 
niet altijd gelijk (zie Jaarb. Mijnw. 1875. I. 
106). Uit 8 analysen is af to leiden, dathetplati- 
nagehalte afwisselt tusschen 57 en 83 % (Jaarb. 
Mijnw. 1893, 409). Door do inlanders werd het 
„mas kodok” (kikkergoud) genoomd en wegge
worpen, omdat zij er geen waarde aan toekenden 
en het niet smeltbaar voor hen was. Uit de 
Wcsterafdeeling van Borneo is platina niet be
kend geworden, ofschoon dikwijls beweerd is 
dat hot er zou zijn gevonden en daar serpen
tynen aldaar zoo goed als niet en olivijngesteenten 
slechts zeer ondergeschikt optreden, is dit een 
negatief bewijs voor de afstamming van hot 
platina uit de gonoomdo gesteenten.

Vermelding verdient nog het vinden als zeld
zaamheid van het mineraal Lauriet in Martapoe
ra: een zwavelvorbinding van ruthenium en 
osmium met 65 % van het eerste en 3 % van 
het tweedo metaal.

PLATOEK (Jav.), bëlatook (mal.). Naam voor 
spechtvogels. Zio SPEOHT.

PLATVISSCHEN {Pleuroneclidae). Deze vis- 
schon, behooronde tot do Acanthopteryjii (zio VIS- 
SCHEN), zijn bodemdicren, dio sterk zijdelings 
samongedrukt zijn on op con dor zijden liggen, die 
dan ongepigmonteerd is. Do kop is asymmetrisch, 
de beido oogen liggen aan do gepigmentoordo 
zijde. Do larven zijn nog symmetrisch. Platvis- 
schcn spelen in do tropen als voedsel niet zulk oen 
grooto rol als in onzo gematigdo luchtstreken. 
Toch komon vorsohillonde soorten in den Indi- 
schon Archipel ter markt. Twee tong-soorton: 
Cynoglossus hilineatus Lac., Lidah loempoer 
(mal.) on Ci/nojlossus lingua H. B., Lidah pasir 
(mal.) verschijnen op do tafel dor Europeanen. 
Pseltodes erumei (BI. Schn.) wordt wol Ikan bot 
genoemd. Do naam Mata sabëlah (mal.) wordt 
aan een aantal soorten Platvisschon gegovon.

PLATYCERIUM, oon varonsoort, do z.g. Horts- 
horonvaron. Hot is con opiphyt met twoo soorton 
van bladeren; sommigo zijn niervormig en zitten 
dakpansgewijs over elkaar gedrukt togen don 
boomstam, waarop do varen groeit. Zij omsluiten 
oon holto, waarbinnon afstorvondo plantendoelen

bijdragen geleverd door G. A. Willeen, A. G. 
Vordorman en A. C. Kruyt, vooral in het öo 
hoofdstuk van zijn werk „Het Anismisme in 
.den Ind. Archipel” (1906), dat over '^ziölosloT 

planten’rhandolt. 'Mëirclo animistische op
vatting hangen een groot aantal zakon op plant- 
lore-gobied samen: zoo de inlandscho waardco- 
ring van vele geneeskrachtige kruiden, zooals 
■bereids in Dl. I, bl. 769 uiteengezet is. Dan de 
vele animistische gewoonten bij hot planten on 
oogsten: alleen van do rijst en den klappor- 
boom ware eeno afzonderlijke plantlore te ver
zamelen, on ovenzoo bij do andere oogst- 
gewassen. Hiertoe behoort bijv. hot toespreken 
van vruchtboomen om ze tot vruchtdragen op- 
te wekken, do vrees om vruchtboomen to vor- 
toomon door het plukken van onrijp ooft, enz. 
Animistisch zijn ook de plechtigheden, die vaak 
verbonden zijn met het inzamelen van bosch- 
producten, alsmede de bijzondere taal, of juistor 
een beperkt aantal van bijzondere woorden, 
gebezigd bij het winnen van Baroos- kamfer (de 
zg. „pantang kapoer”), van aloë-hout („pan
tang garoo”), van getah pértja, van pelot, van 
palmwijn, van kruidnagel, enz. Herinnerd zij 
hier dat over plantenanimismo de Duitsche 
philosophische literatuur con beroemd boek 
heeft aan to wijzen, nl. G. T. Fechner, Nanna 
oder Uebor das Seelenleben der Pflanzen, waar
van do eerste uitgave in 1848, do tweede in 1899 
verscheen. Een modern tegenhanger van Fech- 
ner’s geschrift is bijv. J. E. Taylor, The Sagacity 
and Morality of Plants, 1884.

Feitelijk heeft elk opvallend verschijnsel in 
de zoo rijke Indische plantenwereld zijne plaats 
en beteckenis in do plautlpro dor inlanders 
gekregen, dos te meer, indien het verschijnsel 
zeldzaam of treffend is; men denke bijv. aan 
liet gebruik als talisman van de steenen in cocos- 
noten, van de tabasheer in bamboe, enz.

Een bijzonder zuivere bron om kennis van 
vele dezer, op onmiddellijke natuurbeschouwing 
berustende, détails van Indische plantlore to 
putten, is de schat van spreokwoordo n, 
spreekwijzen en raadsels, aan het 
plantenrijk ontleend. Onze Ned -Ind. literatuur 
bezit van dio spreekwoorden in verschillende 
talon bereids zeer goede verzamelingen; ook 
voor andcro onderdooien van plantloro zijn velo 
elementen aanwezig. Eeno inleiding tot Indische 
plantlore, ook in verband mot do huidige 
natuurwetenschap, gaf Dr. M. Groshoff in 
eene Teylor-lezing (Album der Natuur 1899). 
Van algomoono werken over de, eerst in do 
laatste decenniën meer op don voorgrond tre
dende, plantloro-studiën zijn bepaaldelijk to 
noemen do Engelscho handboeken van Folkard 
en Thisolton Dyor, on do uitgaven dor „Folkloro- 
Socioty” to Londen. Over een aan dat van 
Ned.-Indië verwant folklore, plantloro daar
onder bogrepon, verscheen: W. W. Skoat, Malay 
Magie, boing an introduotion to the folklore 
and popular roligion of the Malay Peninsula, 
London 1900.

PLAOSAN (TJANDI). Zio PRAMBANAN- 
TEMPELS.

PLASA (jav.), Palasa (soend.). Zio BUTEA.
PLATINA. Eigenschappen. Een zilverwit mo- 

taal met s. g. 21,45, uiterst plet- en rekbaar, 
welke eigenschappen door onzuiverheden sterk 
verminderen; wordt bij roodglooihitto week
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donkordor van kleur is dan de Europccschc G. 
pratincola, in het Westen van den Archipel tot 
Timor waargenomen en de langpootigc, isabcl- 
ldoutigo Stillia isabclln, dio van Java en Borneo 
tot Nieuw- ti u in ca voorkomt. Eorstgonoomdo- 
soort heet op Java terik. Van do eigen lij ko ple- 
vieron is do meest voorkomonde do Aziatische 
goudplcvier, Charadrius fulvus, de troclèk ( jav.),. 
troelek (soend.) of „dikkop”, nauw met on zo 
goudplcvier verwant, en door geringero grootte en 
grijzo oksclvedorcn ervan to onderscheiden. 
Van het geslacht Aegialites komt o. a. do Oostc- 
lijko vorm van onze klcino plevier, Aegialites 
jerdoni op den trek voor en ook broedend op 
Nieuw-Guinca. Een veel voorkomende soort is 
Ocklhodromue gcojjroyi, grooter dan do voor
gaande en in winterkleed, waarin hij bijna 
uitsluitend in den Archipel wordt geobserveerd, 
grijsbruin van boven en wit van onderen, met 
zwarto snavel en poolen. Zij worden op Java 
trinil of tiril genoemd, waarmede men overigons 
alle kleino plevieren en strandloopcrs aanduidt. 
Do bij ons in Nederland voorkomendo goudkie- 
vit, Squatarola squatarola, komt oveneens geregeld 
in Indië voor. Als verdere vertegenwoordigers van 
do plevieren moeten do Spoorkieviten genoemd 
worden, die in 3 soorten in Oost-Indië zijn waar
genomen. Zij worden Spoorkieviten genoemd 
naar den scherpen spoor of doorn, dio zich aan 
de vleugelbocht bevindt, terwijl do wetenschap
pelijke naarn Lobivanelhis ziet op de lapvormigo 
kop versierselen, dio geel of rood zijn. Do kleur 
der vederen dezer vogels is grijsbruin met witto 
en zwarte afteekening. Lobivanellus inPes is 
gevonden op N.-Guinea, Amboina on Timor- 
Laut; L cuctiUalne op Java, Sumatra, Borneo 
en Timor, terwijl Lobivanellus atronuchalis, bo- 
halve op het Indische continent, ook op Sumatra 
leeft.

zich bevinden, en waarbinnen do wortels zichenz.
vertakken. Andere bladeren hangen vrij naar 
beneden. Ze zijn min of meer gaffclvormig ingo- 
sneden (als hot gewei van een hert) en dragen aan 
hun onderzijde op eon grooto bruine plok do
sporen.

PLAWA. Zio VAARTUIGEN.
PLECTOCOMIA ELONGATA BI. Fam. Palmac. 

Rotan dahan (mal.). Pëndjalin warak (JAY.), Boo- 
boewaj (soend.). Eext dikke rotansoort, 
van do fraaie, met lange schutbladoron bedekte 
blooiwijzen gedroogd 
voor versiering zijn. Als rotan is de waarde ge
ring.

PLÈDANG. Zie VAARTUIGEN.
PLEIHARI. Onderafdceling der afdeeling 

Bandjërmasin, residentie Z. en 0. afd. van Bor
neo onder een Civ. Gezaghebber met standplaats 
Pleihari; bestaande uit de districten Plcihari, 
Maloeka en Satoei (zie aldaar). De onderafdee- 
ling is schaars bevolkt en bestaat grootcndeels 
uit woesten grond (nl. alang-alang vlakten, z.g. 
padangs, bosschcn en moerassen). Van de rivier
tjes is de voornaamste de Tabanio. Plcihari wordt 
begrensd ten Noorden door de ondcrafdcelingen 
Martapoera en Bandjërmasin en de afdeeling 
Zuidoostkust van Borneo, ten Westen en ten 
Zuidoosten door de Javazce. Do voornaamste

waar-

een uitstekend materiaal

karrewegen loopen van Pleihari naar Martapoe
ra (ö8liz K.M.), van Pleihari naar Takisoeng 
aan de kust gelegen (211/., K.M.), van Pleihari 
naar Batakan (39 K.M.) on van Pleihari via 
Djorong naar Asam-Asam, welke laatste weg 
zal worden doorgetrokken langs de kust naar 
Batoelitjin in het Tanahboemboesche, als ver
binding met Poelau Laoet.>/ ' '/&

, PLEIHARI. District der gelijknamige onder- 
2 ’ afdeeling, afdeeling Bandjërmasin, onder het 

bestuur van een kjai (districtshoofd) met stand
plaats Pleihari, niet ver van de Tabanio rivier 
gelegen. Het district is dun bevolkt en was eer
tijds van bcteckenis door zijn grooten vccrijkdom 
(voornamelijk van karbouwen en paarden). Do 
veepest heeft echter het grootste gedeelte der 
kudden verdelgd. Ook de goudwasscherijen (bij 
Pleihari, Parit baroe en Sarangalang), door 
Chineezen geëxploiteerd, zijn in belangrijkheid 
achteruitgegaan. Voornaamste kampoengs zijn: 
Pleihari, Parit baroe, Ranggang, Takisoeng en 
Tabanio (gewezen districtshoofd plaats van het 

- gelijknamige vroegere district der onderafdee- 
ling aan de monding der Tabanio rivier gelegen).

PLÈRÈD. Naam van de grootste pasar in het 
gewest Chcribon, gelegen in het district Ploem- 
bon, aan den grooten weg van Cheribon naar 
Band oen g.

PLÈRÈD. Zie bij KËDATON-PLÈRÈD. 
PLEVIER-VOGEL. Onder dezen naam vatten 

wij samen do tot de familie der Gharadriidac 
behoorendo vogels, zijnde scholeksters, steon- 
loopcrs, zwaluwplevieren, plevieren en grielen. 
Van scholeksters komt één soort in den Archipel 
voor, Haemalopus longirostrie, die veel op do 
Europeesche soort gelijkt on waargenomen is 
in de Molukkon, op Nicuw-Guinea en de Aroe- 
eilanden, alwaar hij Kcdider genoemd wordt. 
Do cosmopolilische steenlooper, Arenaria inter
pree, is op vele plaatsen in den Archipel langs de 
zeekust waargenomen en wordt op Java tiril 
karang genoemd. Zwaluwple vieren komen in 
twee soorten voor: Glareola orientalie, die iets

De in Oost-Indië levende griel is Esacus mag- 
nirostrie, grooter dan onzo griel, van boven 
bruingrijs, voorhoofd on onderzijde wit on tweo 
zwarto strepen aan weerszijden van don kop. 
Hij heeft een krachligon, puntigen, opwaarts 
gebogen snavel. Zij houden zich buiten den 
broedtijd aan het strand op, en bezitten o ven als 
onze griel een luide stem, dio zij veelal ’s nachts 
laten hooren.

PLEYTE (CORNELIS MARINUS). Geboren in 
1863 to Leiden als zoon van Dr. W. Pleyle, den 
lateren directeur van ’s Rijks Museum van Oud
heden, werd Pleyto na een opleiding, dio hem 
niet tot het behalen van eenigen graad bracht, 
als assistent gepluatst aan ’s Rijks Ethnogra- 
phisch Museum, om in 1887 op to treden als 
conservator van liet Museum van Natura Art is 
Magistra to Amsterdam. Behalve een gids voor 
dio verzameling schreef hij gedurende zijn ver
blijf to Amsterdam een groot aantal artikelen 
op ethnographisch gebied, vooral in Tijdschr. 
Aardr. Genootsch., Bijdr. Kon. Inst., en Intern. 
Arch. f. Ethnogr., terwijl hij zich bovendien 
op het Bataksch toelegde. In 1894 volgde do 
inrichting eener tentoonstelling van geweven 
stoffen te Amsterdam, waarna zijn benoeming 
in do Ned. Ind. Commissie voor de Parijscho 
tentoonstelling van 1900 een reis door den 
Archipel noodig maakte. Van die reis werden 
herinneringen aan Sumatra en Bali gepubli
ceerd; zij gaf bovendien aanleiding tot het 
werk: Die Buddha-Legcnde in den Skulpt

A 'l'/.
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middel gebruikt. Ook tegon andore kwalen wordt 
Böloontas gebruikt.

PLUKRECHT. Zie DOMEIN VAN DEN 
LANDE.

PLUMBAGO ROSEA L. Fam. Plumbaginaceae 
Akar kinasa, Tjöraka mórah (mal.), Mehoolatoe 
(amb.). Ovorblijvend kruid van Azië, op Java go- 
kwoekt of verwilderd, met fraaie roode bloemen. 
Do plant is gehcol mot kleverige klierhareD be
zet. Do wortel is sterk en aromatisch van reuk en 
onaangenaam van smaak. Hij wordt algemeen 
(als poelé-pandak lölaki) gebruikt oro blaren te 
trekken ah surrogaat voor de echte poelé-pandak 
(jav., batav. mal.). Een papjo van don wortel 
wordt bij rheumatiok, op zweren on gezwellen en 
ah abortivum gobruikt.

PLUMBAGO ZEYLANICA L. Daoen èntjok 
(batav. mal.), Poksor (jav., mad.). Heester, gelij
kende op de vorige, doch met witte bloemen, in 
hot wild in Midden- en Oo3t-Java en op Madoora 
tot 800 M. boven zee, overal aangeplant. De 
bladeren zijn een gebruikelijk inlandsch genees
middel tegen rheumatiek. Zo worden ah een pap, 
vermengd mot andere stoffen, aangewend, en 
hebben een hevige blaartrekkende werking.

PLUMERIA. Zie PLUMIERA.
PLUMIERA ACUTIFOLIA Poir. Fam. Apocy- 

naceae. Boenga koeboor (mal.), Boonga kalong 
tjoetjoo (mal. men.), Kambodja, Sambodja 
(jav.). Zoer bekende, Zuid-Amorikaansche boom, 
overal, vooral op do kerkhoven, aangoplant, ken
baar aan do eigenaardige vertakking, het molk- 
sap, dat bij de geringste verwonding uit den stam 
vloeit on de wit- met gele bloemen, die den boom 
bedekken, ah do bladeren afgevallen zijn, De bast 
wordt ah Inlandsch gonoc3middel gebruikt, ook 
togen oen ziekte bij paarden. Het melksap, dat 
soms voor zoer vergiftig dóórgaat, bevat geen 
giftige stoffen.

PNIHINGS. Volksstam aan do bovon-Maha- 
kam, nabij hot Müller-geborgto. Nog slechts 
enkele families wonen aan do Kapooas, van welke 
rivier zij naar do Mahakam zijn getrokken. Zie 
Dr. A. W. Nieuwenhuis, In Centraal Bornoo^ 
Leiden 1900 en iQuer durch Borneo, Leiden, - 
deel I, 1904 en deel II, 1907.

PÖ AMAT (POELÖ). Eilandje in de Aroesan 
Krocöng Tjoet, XXVI Mookims, Groot Atjèh, 
waar sinds 1905 ton Z.W. der voormalige Koeta 
Pó Amat (vulgo Kota Pohama) geheoten ver
sterking, een leprozenkolonic is gevestigd, onder 
toezicht van don Controleur van Oelèë Lheuë, 
bijgestaan door een op hot eiland verblijvend 
Ambonnccsch opzichter. Tweemaal per maand 
bezoekt een officier van gezondheid uit Koeta 
Radja de kolonie. Ook voor lepreuze veroordeel
den is er in 1913 een kleine gevangenis gebouwd.

PODOCARPUS AMARA BI. Fam. Taxaceae. 
Sa pat (minanok. mal.); Bimü, Radin, Tadji 
(jav.), Ki bima, Ki rnörak (soend.); Een zeer 
grooto boom, tot 40 M. hoog, op Java on Suma- 
tra, van 1000—1700 M. bovon zee, verwant met 
onze Coniforon. Hot hout is oen prachtig bouw-on 
moubolhout.

PODOCARPUS CUPRESSINA R. Br. Amboen 
(minanok. mal.); Aroo, Tadji, Tjëmara tikoeng, 
Tjömara tookoeng (jav.), Djamoodjoo, Ki poetri 
(soend.). Zoor hoogo boom, ovor den gehoelon 
Archipol vorbi’oid, op Java tusschen ^ 1400 on 
1750 M., vaak gok weekt als siorboom. Hot 
fraaio, lichtgolo hout is zoor gozocht.

■des Tempels von Bóró-Budur (1901). In het
zelfde jaar verscheen een verder artikel over 
Boeddhistische iconographio (Bijdr. Kon. Inst. 

s' 6 : 8) cn het plaatwerk Indonosian Art. In hot 
najaar van 1902 vertrok Ployte naar Batavia 

daar te worden benoemd als leeraar in doom
land- en volkenkundo aan de Afd. B. van het 
Gymnasium Willem III, welke betrekking hij 
tot do ophoffing dier afdeoling in 1913 bekleedde. 
Tevens nam hij sinds 1905 zitting in do Directie 
van het Bataviaasch Genootschap, waar hy 
do oudheidkundige verzameling reorganiseerde. 
In 1906 ontving hij opdracht van do regecring 
tot een onderzoek naar do inlandsche nijverheid 
van West-Java, als resultaat waarvan een drietal 
monographieën (Algemecno beschouwingen, do 
Tangërangscho hoedenindustrie; Het weven; 
Vrouwe Kaocng, 1911—1913) verschenen. Ook 
aan oudheidkundigo nasporingen werden deze 
reizen dienstbaar gemaakt, terwijl Pleyte zich 
bovendien een grooto vertrouwdheid met het 
Soendaneesch verwierf, cn een aantal Socnda- 
neesche teksten publiceerde (o.a. in Verh. Bat. 
Gen. 58, 1910). Ook verdienen zijn studies over 
do Badocj’s (Tijdschr. Bat. Gen. 51 en 54, 1909 
en 1912) vermelding, evenals de Bijdragen tot 
de kennis van het oude Soenda (T. B. G. 5.3, 
55—57; 1911—1915). Tusschen de opheffing 
der Afd. B. in 1913 en zijn benoeming in 1915 
tot leeraar in de geschiedenis en volkenkunde 
aan do nieuwe Bsstuursschool, kon Pleyte zich 
geheel wijden aan de verzorging der othnogra- 
phischo verzameling in het Museum te Batavia, 
waar hij een nieuwe opstelling volgens geogra- 
phisch systeem doorvoerde. Na een langdurige 
ziekte overleed hij in 1917. Een levensbeschrijving 
met bibliographie van do hand van Dr. N. J. 
Krom is opgenomen in de Levensberichten van 
do Maatsch. der Nederl. Letterkunde, 1918— 
1919.

PLIMBANG. Onderhoorigheid van Samalanga, 
onderafdeeling Bireuën, afdccling Noordkust 
van Atjèh.

PLOEG. Zie LANDBOUWWERKTUIGEN.
PLOEMBON. District met gelijknamige hoofd

plaats van de gelijknamige contróle-afdeeling, re
gentschap, afdeoling en residentie Chcribonj mot 
cene oppervlakte van 67 K.M*. Het district telt 
56 desa’s met ruim 66.000 inwoners, w.o. 50 Eu
ropeanen cn ruim 500 Chineezen. Nabij de hoofd
plaats ligt do suikerfabriek Socrowinangoen of 
PJoembon.

PLOSSO (PLASA). District

(

van contróle- 
afdeeling, regentschap en afdeoling Djom- 
bang der residentie Soera ba ja. Hot district tolt 
200 desa’s en is verdeeld in 4 ondcrdistricten.
Het Zuidelijk gedeelte is vruchtbaar on welva
rend, daarentegen het Noordelijk schraal en arm. 
Er is een Chincoscho wijk en grooto pasar in do 
hoofdplaats, welke aan do Brantas-rivicr is gele
gen. Do bevolking van het district bedroeg op 1 
Jan. 1916: 79.000 zielen, waarvan 50 Europeanen 
cn 860 Chineezen.

PLUCHEA INDICA Lo3s. Fam. Compositae. 
Böloontas (mal.), Loontas (jav.). Eon tot U/2 M. 
hoogo hoostor, die algemeen in do vlakte voor
komt, vooral achtor hot strand on vaak tot pa
ge rs gebezigd wordt. Do bladoron zijn eon beleend 
en algomoon toogopast inlandsch geneesmiddel. 
Zo bobben eon aangonamon aromatischon geur on 
wordon in eon boot aftreksel als zweetdrijvend

;

{
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tot do vrij dicht bevolkte gedeelten van het ge
west. Het totaal aantal inwoners bedraagt bijna 
3200, verdeeld over 13 kampongs, waarvan do 
voornaamste zijn: Tandjongkemala, Rantauti- 
djang, Band jarmanis. 4 • -

POEI. Een thans on werkzame vulkaan 
ge veer 400 M. hoogte bij Èndéh op het eiland 
Elores, ook wel G. Médja gèiTócmd, die in 1890' 
door Wichmann bestegen werd; zijn hellingen zijn 
geheel boschloos; de berg had vcrmocdclijk in 
1671 oen eruptie. Wichmann in Tijdschr. Aardr; 
Gen. 1891, 217; Pannekoek van Rheden in 
Jaarb. Mijnw. 1910.

POEJOEH. Maleischo naam voor den Snip- 
kwartel (Turnix pugnax). Zie aldaar on KWAR
TEL.

IPODOCARPUS NERIIFOLIA Don. Sëntada 
(mal.), Woeloean (jav.), Ki pantjar, Ki poolri. 
Ki malèla (soend.); ook do inl. namen van do 
andero soorten worden gebruikt. Lage boom, in 
den gohcelcn archipel te vinden, op Java boven 
1000 M. Do stam levert eon uitstekend bouw- on 
moubelhout; het is tamelijk zwaar en hard en fijn 
van draad.

POEAR DATAR. Landschep ter Sum. West
kust in de ondcrafdeeling Socliki (zie aldaar), 
welke vóór de gewestcl. reorganisatie van 1913 
„Poenr Datar en Mahat” heette.
’ POEDAK (MAL., soend.). Zie PANDANUS 

TECTORIUS.
POEDING (mal.). Zie GRAPTOPHYLLUAl 

en CODIAEUM.
POEDJOEN. De verst bovenstrooms aan do 

Kapoeas Moeroeng gelegen zendingspost in 
Z. Borneo. In 1912 werd do meer stroomaf
waarts gelegen post Masaran voor Pocdjoen 
verlaten. Om van het kustgebied uit van Man
domei per motorboot naar Pocdjoen te komen 
— meer dan 400 K.M. de Kapoeas op — zijn 
ruim 5 dagen noodig.

POEDJON. Onderdistrict van het district 
Ngantang^regentschap en afdeeliug Malang, re
sidentie Pasoeroean. Do hoofdplaats Pocdjtm. 
ligt, 1200 M. hoog, aan den weg van Batoe naar 
Ngantang. Er is een hotel, waarvan döó~r*Euro- 
peanen van Soerabaja en andere kustplaatsen in 
den warmsten tijd van het jaar een druk gebruik 
gemaakt wordt. /I / h V /

POEGËR. District van de contróle-afdeeling 
Rambipoedji, afdeeling Djëmbër, regentschap 
Bondowoso, resfdentie Besoeki; met eene opper
vlakte van 1072 K.M2. Het district telt 31 desa’s 
met ruim 45.000 inwoners, hoofd zakelijk van 
Javaansch ras en w.o. een lotal Europeanen en 
20 Chineezen (1915). De hoofdplaats is Poegër Koe- 
lon. Naar dit Zuidwestelijk gedeelte van de vlakte 
van Djembër heeft voortdurende transmigratie 
van Midden- en Oost-Java plaats, vooral sedert do 
opening van den smalspoor-tramweg Rambi
poedji—Poegör en het aanleggen van belangrijke 
bevloeiingswerken. Ook zijn ontwerpen tot verbe
tering van den waterafvoer in behandeling. Ge
noemde staatsstoomtram vervoert veel reizigers 
en goederen, o.a. rijst, padi, kalk, hout, viscli en 
schildpadeieren, die langs de Zuidkust (tusschen 
Poegër en Gradjagan) verzameld worden. In dit 
district worden nederzettingen van Inlandsche 
Christenen aangetroffen. A

POEGOENG. Naam van’ een" landstreek in 
het Zuiden van de residentie Lampongsche Dis
tricten, gelegen, in de onmiddellijke nabijheid 
van Kota Agoeng, en in het Westen afgesloten 
door den Goenoeng Tanggamoes. Do streek is, 
evenals het Westelijk deel van de aangrenzende 
Wai Lima streek, van groot belang voor do pe- 
percultuur, en levert de overvloedigste oogsten 
van het gewest. Daarnaast is van belang de pa- 
dibouw. Hoewel de bodem zeer gunstig is voor 
den aanleg van sawah’s, hebben de Lampongers 
meer ladangs, terwijl do sa waks in handen zijn 

geïmmigreerde Javanen. Voor het verkeer 
en verscheping van de producten is Kota Agoeng 
de aangewezen haven. Do weg daarheen is échter 
zeer bezwaarlijk o. m. door een 555 M. hoogen 
uitlooper van den genoemden Tanggamoes. 
Vrachtauto’s onderhouden do verbinding met 
Tëlokbötong. De landstreek Poegoeng behoort

van on-

POEJOEH GONGGONG (soend.). Zie PA
TRIJS.

POEKANG (mal.). Zie IvOEKANG.
POEKAT. Zio VAARTUIGEN.
POEKOEL AMPAT (KËMBANG) (batav. 

mal.). Zie MIRABILIS.
POELAI (mal.). Zio ALSTONIA.
POELASAN (mal., SOEND.). Zie XEPHELIUM 

MUTABILE.
POELASARI (mal., jav., soend.). Zio ALY- 

XIA.
POELASSI. Eiland ten Z.W. van Saleicr, 

sorteerend onder Saleier, bestuurd door den 
glarang van Tombolongang (zie aldaar). Heb 
eiland heeft een lengte van ruim 6 K.M. met 
een grootste breedte van ^ 1 K.M., terwijl het 
Z. deel in eon punt uitloopt. Over de geheolo lengte* 
van het eiland loopt een kalkgebergte, dat aan do 
breede N. kust steil op een smal strand staat, O. en 
W. op de N. helft van het eiland een smalle kust
strook overlaat en op do kleinste Z. helft overal 
steil in zee afdaalt. De grootste hoogte (757 voet 
zeekaart) wordt bereikt in het N.. Er zijn 2 
kampongs Timoroknja aan do O.kust, Boroknja 
aan de W.kust. De bevolking is in hoofd zaak 
afkomstig van Saleier en was in 1912 sterk 587- 
zielen. De gezondheid is vooral door malaria 
slecht, de kindersterfte groot. De voornaamste 
cultuur is dio van klappers met ^ 10.000 hoo
rnen. Slechts een weinig djagoeng wordt er ge
plant, zoodat vele levensmiddelen ingevoerd 
moeten worden. De vischvangst is gering.

POELAU (mal.) = eiland. Voor namen met 
Poelau samengesteld, niet in de hier volgende 
artikelen behandeld, zio het woord van onder
scheiding. Als algemeenc regel is voor dezo 
samenstellingen de spelling gevolgd van do 
„lijst van do voornaamste aardrijkskundige 
namen in den N. I. Archipel (1900)”, voor zoover- 
de eilanden daarin genoemd zijn. Voor de andere 
eilanden is ten aanzien van die, gelegen in het 
Maleische gebied de spelling poelau, ten 
aanzien van die, gelegen in het Javaansche ge
bied do spelling p o e 1 o gevolgd, terwijl do 
spelling p o e 1 o o is gevolgd voor do namen 
van eilanden, waarvoor de schrijfwijze door het 
gebruik als vaststaand mag worden aangenomen.

POELAU AIR. Vroegere landingsplaats van 
de prauwen, dio de waren aan voerden van Poe
lau Pisang, ankerplaats voor de schepen naar 
Padang, toen de Emmaliaven nog niet tot stand, 
was gekomen. P. Air ligt aan de Arau-rivier dicht 
bij de pakhuizen der handelswijk van Padang,. 
dat door eon zijlijntje per spoor er mee is ver
bonden. A ,

n i!
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POELAUBAAI. Kleine, volkomen veilige baai 
achter de smalle, lage landtong, welke zich om de 
N. O. en Noord uitstrekt van den vrij lioogcn, 
dichtbcgrociden, 13 KM. bezuiden Benkoelen 
gelegen hoek Siaboeng (Buffelpunt). De slechts 
200 M. breede Noordingang is ondiep door slib- 
afzetting van de in do baai uitmondende rivier 
Tandjoengaoer, overigens heeft deze matige diep
ten. Het denkbeeld wordt overwogen omdeze baai, 
in verband met hare gunstige natuurlijke gesteld
heid, te bezigen als haven van Benkoelen met zijn 
onbeschutte reedc en als eindpunt van een even* 
tueclen spoorweg Palembang—Benkoelen. Uit
dieping van den mond zou daarvoor noodzakelijk 
zijn.

Bengkalis van het gouvernement Oostkust van. 
Sumatra. Het grootendeels moerassige, zoo goed 
als onbewoonde eiland ligt tusschcn Poclau Böng- 
kalis en Poclau Töbing Tinggi, juist tegenover 
den mond der Siak rivier. Het wordt van het vaste 
land gescheiden door de Brouwcrstraat.

POELAU POENDJOENG. Een van de vroeger 
onafhankelijke staatjes van de Batang Hari Dis
tricten (residentie Sum. Westkust). De radja, die 
den erfelijken titel droeg van Socltan Kimpalan, 
was de Tjamin Taroes (= spiegel, dwarskijker), 
van den radja van Pagarroejoeng, aan wien in 
naam het oppergezag toe behoorde. Het gebied 
bestaat uit vier nagari’s, twee aan weerszijden op. 
de terrassen van de Batang Hari, met ongeveer 
2000 bewoners. Tengevolge van het lange, on
geregelde vorsten bestuur en de gebrekkige ver
keerswegen laat de welvaart veel te wenschen 
over.

POELAU BATOE. Zie BATOE-EILANDEN.
POELAU BEMBE. Eilandje gelegen ten W. 

van Tan ah Djampea (Saleier) en daaronder 
ressortccrend, beplant met klappers en dja- 
goeng. De bevolking bedroeg eind 1915 167 zielen. 
Het eiland heeft een gro'otte van D/0 KM.8.

POELAU DJAILAMOE. Eilandje gelegen ten 
W. van Tanah Djampea (Saleier) en daaronder 
ressortccrend, beplant met klappers. De bevol
king woont aan do W.kust; grootte ^ 1 KM.9.

POELAU KATELLA. Eilandjo gelegen ten 
W. van Tanah Djampea (Saleier) on daaronder 
ressortccrend, geheel beplant met klappers. Do 
bevolking bedroeg eind 1915 647 zielen, wonend 
in huizen, gebouwd in zee. Grootte ^ x/3 KM9.

POELAU KOEMPEI. Riviereiland uit vele 
stukken bestaande, gevormd door de verschil
lende in de Aroebaai uitstroomendo monden van 
do delta der S. Serangdjaja (gouvernement Oost
kust van Sum.). Tusschcn dit en het eiland Sëm- 
bilan bevindt zich de Koempei-geul, de Noorde
lijke ingang van do Aroebaai. Hot eiland is bc- 
kond geworden door do vele rooverijen in vroe
gere jaron door do Atjèhers bedreven. In 1917 is 
hier als proefneming ingevoerd oen zoogenaamde 
kampongautonomie, iets nieuws op hot gobied 
van decentralisatie.

POELAU LAOET. Eiland gelegen ten Z.O. 
van Borneo (Koesan), waarvan het door Straat 
Laoet gescheiden is. Het wordt van het N. naar 
liet Z. dooreen bergketen doorsneden, waarin de 
G SSbatoong de voornaamste top is, en waarvan 
een aantal riviertjes (Sëratak, Boengocr, Sedjaka 
Oostelijk, Sümboetan, Sökoejang, Siriroempoot 
Westelijk) afstroomen. Er worden stecnkolcn- 
lagen in het N. van het eiland gevonden, dio tot 
zeer belangrijke ontginningen aanleiding hebben 
gegeven (Zie BORNEO VI A, blz. 373). Poclau 
Laoet vormde tot 1905een zelf besturend landschap, 
gerekend lot do Tanah Bocmboe-landen. Thans 
is het een onderafdeeling der afdceling Zuid
oostkust van Borneo. Kola Baroo aan de Noord
punt, afdeelingshoofdplaats, dankt met een 
ander plaatsje Stagón (zio aldaar) hare betocko- 
nis aan do kolenmijnen op het eiland. Zio artikel 
KOLEN. Dl. II, bl. 407. Het rotsachtige, groo
tendeels uit don G. Saoo bestaande eilandje 
Söboekoo ressorteort onder Poclau Laoet.

PÓELAU LAUT. Eiland gelegen ten N. van 
do Groot Natoena Eilandon in do Chinocsche 
Zoo. Zio POELAU TOEDJOEH.

POELAU LA WAN of P. LAWANG. Zio PË- 
LALAWAN.

POELAU NAS. Zie ALASLANDEN.
POELAU PADANG. Een van de eilanden in do 

Straat van Malaka, behoorendo tot dc afdooling

POELAU SAMBOE. Zie SAMBOE.
POELAU SÈMBILAN. Het grootste der eilan

den in de Aroe-baai (gouvernement Oostkust van 
Sumatra), waarlangs do beide toegangen tot de 
baai loopen: de Koempei-geul in het N., de Sëm- 
bilangeul in het Z. Het is een hoog, heuvelachtig,., 
geheel droog eiland. Een groot deel is door het 
Inlandscho zelfbestuur van Langkat in concessie.' 
gegeven aan do Bataafsche Petroleum Mij.

POELAU SITJANANG. Naam van een zich in 
do Belawan-rivier'(gouv. Oostkust van Sumatra k 
gevormd hebbend eiland, hetwelk door een dijk. 
met het eiland Belawan en middels een ijzeren 
brug met den Zuidelijken oever der Delirivier 
verbonden is. Hier bevindt zich een toevluchts
oord voor melaatsclien, hetwelk door het Leger 
des Heils sedert December 1914 wordt beheerd. 
De kosten worden gedragen door bijdragen van 
planters, de landschapskassen, den majoor der 
Chineezen te Medan en eenige andere particulie
ren, terwijl dó oprichting ook op dezelfde wijzo 
buiten de bemoeienis van het gouvernement, 
heeft plaats gehad. Op het eind van 1915 waren 
er reeds 277 lepralijders opgenomen.

POELAU TELLO. Hoofdplaats der onderaf
deeling Batoe-eilanden. (Zie aldaar).

POELAU TJINGKOEK. Eilandje in de baaij. 
van Painan, Sum. Westkust. Het heeft een vrs. 
goede reedc aan de O.zijde, en in het midden i- 
ccn rotsachtig bergje, waarop in 1666 een gepa
lissadeerde logo werd gebouwd, do eerste „vas
tigheid” der Compagnie. Het was het handelsl. 
centrum van de Z.lijko kustlanden en werd veeic 
bezocht door do kooplieden en goudhandelaren.- 
van Soengai Pagoe (zie MOEARÖ LABOEH),. 
dat door enkele bergpaden verbinding heeft 
de kust. ^

POELAU TOEDJOEH. Gemeenschappelijke 
naam van vier afzonderlijke tot de resideutie 
Riouw on Ondcrhoorighcden bohoorende on in 
do Zuid-Chineoscho zee, tusschon het schier
eiland Malaka en Borneo gelegen eilandengroepen 
(105°20' on 109°20' O.L.; 1° Z.B. tot 4°50A 
N.B.) Dczo archipel bestaat uit meer dan 300 
grootere en kleinere eilandon. De vier groopon 
zijn: 1. do Anambas (West-en Groot-Anambas),
2. Groot- en Noord-Natoena, 3. Zuid-Natoe^. 
na- en do Zeeroovors-, en 4. do Tambëlan eilan
den. Do Maleiors onderscheiden van oudsheV'

*

s

met.
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zeven groepen, dio zij noemden Djëmadjar 
(Wost-Anambas), Siantan (Groot-Anambas),». 
Poclau Laoet (Noord-Natoona), Boengoeran_

J
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Do Anambas-eilanden, waarvan Djömadja en 
Siantan dc grootste zijn, zijn nagenoeg allo 
berg- en rotsachtig en waren oorspronkelijk tot 
aan zee met zware bosschen bedekt. Sedert do 
klappercultuur, die hier van oudsher gedreven 
werd, ongeveer twintig jaren geleden door do 
copra-boreiding krachtig oplecfde, zijn dc klei
nere eilanden geheel in klappertuinen herschapen, 
terwijl om de grootcre een tot enkele honderden 
meters boven dc zee reikende strook loopt, 
waarin het woud ook voor cocospalmen heeft 
moeten wijken. In de bosschen komt veel goed 
timmerhout w.o. Tëmpinis, Rësak, Balau hidj'au, 
Bintangocr, Mëranti, voor, doch uitvoer daar
van in het groot heeft nog niet plaats, hoewel 
concessies tot lioutaankap aldaar reeds zijn 
leend. Op Djëmadja wordt aangetroffen do 
Kroewing boom (Kroewing boeloe ladarn), waar
uit de bevolking door inkapping in den stam een 
soort van olie inzamelt, geschikt om vaartuigen 
en ander houtwerk waterdicht te maken en te 
harden.

De bodem verheft zich tot een hoogte van 
ongeveer 700 M. (Goenoeng Boedjang) op Djë
madja, 250 M. op Siantan en 1600 M. op Aer- 
Aboe. Van de zeestraten worden, als voor de 
scheepvaart van belang, genoemd Straat Impoel, 
ten Noorden van Djëmadja, en straat Matak 
tusschen Matak en Moeboer (Siantan groep). 
Laatstgenoemde is ook om haar natuurschoon 
meldcnswaard.

Da voornaamste plaats, tevens die van den 
geheelen Poelau-Toedjoeh archipel, is Tërëmpa 
op het eiland Siantan en aan de baai van Tërëm
pa, die, hoewel klein, een uitstekende anker
plaats, zelfs voor grooto schepen, aanbiedt. Do 
bevolking van Tërëmpa bestaat hoofdzakelijk 
uit Chineesche en Malcische handelaren, waarvan 
velen tevens klappertuinbczitter3 zijn. Verschei
dene grooto en fraaie woningen geven aan do 
plaats een zeer welvarend aanzien. De Post
houder, hoofd der onderafdeeling Anambas 
eilanden, het districtshoofd (Amir) en de Lui
tenant der Chincezen zijn aldaar gevestigd.

Andere handelsplaatsen zijn Lötong, Maras en 
Kramoet. Op het eiland Mangkai ten Noorden 
van Djëmadja is in 1910 door het Ncderlandscli- 
Indischo Gouvernement, op een hoogte van onge
veer 150 M. boven de zee, een kustlicht ontstoken, 
dat op 30 mijl afstand reeds zichtbaar is. Voor 
do scheepvaart tusschen Straat Singapore en 
China of do Philippijnen is dit licht van bijzonder 
veel belang.

Van de Qroot-Natocna eilanden is Boengoeran 
verreweg het grootste, ^ 1650 K.M2. on ook het 
grootste van het gehecle eilandenge bied in do 
residentie Riouw. Het wordt in het Zuidelijk 
gedeelte door een zeearm in vereeniging met do 
rivier Bindjei zoo diep ingesneden, dat er slechts 
een strook land van ongeveer 350 M. breedte 
schiet. Over een weg van dwarshouten worden 
kleine prauwen van den eenen naar don anderen 
oever getrokken; do bij die strook gelegen kam
pong Panarik ontleont daaraan haar naam 
Bezuiden den zeearm is het land zeer bergachtig; 
het Noordelijk, veel grooter stuk is voor een 
groot deel vlak en hcuvelachtig, om echter in hot 
Noordoosten te eindigen in het massief van den 
Ranai, dat zich tot ongeveer 1200 M. bovon het 
zeeniveau verheft.

Het eiland is zeer boschrijk en onder do goed

■(Groot-Natoena), Soebi (Zuid-Natoena), Sërasan 
'(Zeeroovers-eil.) en Tambëlan; vandaar do 
•volkomen juiste benaming Poelau-Toedjoeh.

Do sub 1, 2 on 3 vermelde groepen zijn tot 
•één bestuursafdeeling „Poelau Tocdjoch” ver- 
eonigd, terwijl de Tambëlan eilanden deel uit- 
■maken van dc afdecling Tandjoeng-Pinang.

De Poelau-Toedjoeh ressorteerden onder het 
voormaligo Sultanaat Lingga-Riouw en Onder- 
•hoorigheden en werden namens don Sultan door 
Amirs en Dato’s-ka ja bestuurd. Een der zoons van 
den laatsten Sultan wasdo „Pëmbësor” van Poelau- 
Toedjoeh, doch liet zich aan het beheer van die 
•afgelegen eilandengroepen weinig gelegen liggen.

Aangaande de nieuwe afdecling Poelau-Toe- 
■djoeh zjj het volgende medegedeeld. Vóór 
•1908 heetten de tot Riouw behoorendc eilanden

in de Zuid-Chineesche Zoo reeds een

i

Iver-

,-groepon
•bestuursressort uit te maken, doch daarvoor 
•werd geen ander personeel dan één Luitenant- 
‘Chinecs in dienst gesteld. De behoefte aan 
meerdere bestuursbemoeienis aldaar leidde in 
genoemd jaor tot de verdceling van bedoeld ge
bied in vier afdcelingen, waarvan drie onder 
Posthouders en één, namelijk de Tambëlan eilan
den, direct onder den Resident gesteld werden. 
Deze regeling werd in 1911 (Ind. Stb. no,. 599) 
-in dier voege herzien, dat de Anambas- en Na- 
toena eilandengroepen weder tot ééno afdecling, 
■onder een controleur met twee Posthouders on- 
■der zich, vereenigd en de Tambëlan eilanden bij 
dc afdecling Tandjoeng-Pinang gevoegd werden. 
-De administratieve afscheiding der Tambëlan 
van de overige eilanden van den Poelau-Toe
djoeh archipel berust op de omstandigheid, 
•dat de Anambas- en Natoena- eilanden, uit een 
handels- en scheepvaartvcrkeersoogpunt, éón 
afgerond geheel vormen en niet met do Tambë- 
•lan groep in verbinding staan.

De bevolking der Poelau-Toedjoeh bestaat 
hoofdzakelijk uit Maleiers, Koeantanners (Mi- 
nangkabauers) Chineezen en Orang-Laut. Tot 
in het midden der 19o eeuw hadden de bewoners
veel te lijden van de veelvuldige rooftochten der 
beruchte Hanocn-zeeroovers en vereenigden 
zich zooveel mogelijk ‘op de grooterc eilanden, 

•zoowel om hunne woonplaatsen aan het oog der 
roovers te onttrekken als om met vereende 
krachten eventueele aanvallen te kunnen af
slaan. Toen het 
ook de kleinere eilanden bewoond. De Orang- 
Laut maakten met dc roovers gemcene zaak. 
-Zie verder het artikel ORANG-LAUT.

De hoofdmiddelen van bestaan zijn thans voor 
alle deelen der bevolking de klappercultuur en 
•de handel in copra, terwijl als neven bed rij ven 
mogen genoemd worden de vischvangst, het 
visschen naar tripang en waardovolle schelpen, 
het vlechten van kleine, fijne, veelkleurige mat
ten en het winnen van eetbare vogelnesten. De 
handel is voornamelijk in handen der Chineezen, 
die zich gaandeweg op zeer vele eilanden ge
vestigd hebben, ook hier de opkoopers en uit
voerders zijn van de producten des lands on de 
voor de bevolking noodige artikelen voor voe
ding, kleeding on genot importeeren. Als een 
opmorkenswaardig verschijnsel kan vermeld 
worden, dat reeds verscheidene Maleiers zich van 
den Chineeschen tusschenpersoon hebben weten 
vrij te maken en zelfstandig met Singapore 

-handel drijven.

geweken was, werdengevaar

■
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over-
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timmerhout oplcvcrendc boomon kunnen ge
noemd worden: Boclian (ijzerhout als van Bor- 
neo), Balau, Bintangoor, 
de verleende concessies tot houtaankap is tot 
dusver — in alle geval tot voor kort — slechts 
één, waarvan een Chinees do houder is, in ex
ploitatie. Ook hier, als op de meeste eilanden van 
den Poelau-Tocdjoeh archipel, zijn grootc deelen 

het bosch in het belang van de klapper-

rooverseilnndcji zijn: Sërasan, waarde posthou
der, ondcrafdcelingshoofd, en het districtshoofd 
(amir) gevestigd zijn; Poclau Pandjang; Socbi, 
op het hoogste punt waarvan een kustlicht is 
geplaatst, en het kleine, tussehen Groot- en 
Zuid-Natocna gelegen zeer vruchtbare eiland 
Midai, bekend om zijn rijkdom aan zeer pro
ductieve klappertuinen. Oorspronkelijk was 
Midai slechts door Orang Laut bewoond, doch 
na de verdwijning van het zeerooversgevaar 
kwamen er zich Maleicrs en later ook Chincezen 
vestigen, die er klappertuinen aanlcgden en 
exploiteerden. Het geheele eiland is thans, op 
een klein moerassig gedeelte in het centrum na, 
als het ware één klappertuin. Het grootste 
gedeelte van de aanplantingen behoort aan een 
voormaligen Riouwschen groote, een „radja”, 
die te Singapore verblijf houdt. De welvaart op 
het eiland spreekt ook uit de mooie woningen, zoo
wel van Chineezen als van Maleiers, langs de kust 
verspreid en meer bepaald op de twee af schee p- 
plaatsen, die geregeld door stoomschepen worden 
aangedaan. Ook op de overige eilanden zijn uitge- 
brekle klapperaanplantingcn. Sërasan is bergach
tig (i 250 M.), Poelau-Pandjang, Soebien Midai 
zijn vlak of zacht glooiend. Alle eilanden zijn 
door uitgestrekte reven omgeven; het vaar
water, toegang gevende tot de kampoeng Sera- 
san is, hoewel thans bebakend, zeer lastig.

Op de met eb droogloopende of nagenoeg 
droogloopende reven worden door de bevolking 
waardevolle paarlemoerschelpen en tripang 
(gamat) gewonnen. Ook parelschelpen komen er 
voor, doch, naar het schijnt, in geringe hoeveel
heden.

Het eiland Serasan bevat nog een vrij groote 
uitgestrektheid oerwoud met goed timmerhout, 
doch exploitatie daarvan in het groot heeft nog 
niet plaats.

Tot de laatste groep, namelijk de Tambëlan- 
eilanden behooren eilanden, die alle bergachtig 
zijn (grootste hoogte ongeveer 430 M.). De bevol
king, op eenige Chineezen na, uitsluitend uit 
Maleiers en afstammelingen van Orang Laut 
bestaande, ten getale van ongeveer 2000 zielen, 
heeft zich hoofdzakelijk in de zeer groote en 
welvarende kampong Tambëlan op het hoofd - 
eiland gevestigd. Ook deze kampong ligt, even
als de voornaamste nederzettingen in de Poelau- 
Toedjoch, verscholen achter reven en land
tongen, als voorbehoedmiddel tegen do aanvallen 
der vroeger zoo talrijke zeeroovers (Ilanoens). 
In het voor Tambëlan liggend rif is een smalle 
geul gegraven, aan sloepen en kleine zeilvaar- 
tuigen een doorgang naar de kampoeng verschaf
fende. Zeeschepen kunnen de plaats tot op twee 
mijl afstand naderen en vinden er eene geschikte 
ankergelegenheid. In het binnendeel der baai 
vindt men nog overblijfselen van oude wallen 
van koraalsteen, vroeger met kanonnen bewa
pend. Do Tambëlan-groep staat onder hot dage- 
lijksch bestuur van een onderdistrictshoofd 
(wakil Amir), dat aan den Controleur van Tan- 
djoong-Pinang ondergeschikt is.

Do hoofdmiddolcn van bestaan zijn ook hier 
de klappercultuur en handel in copra. Eens in de 
maand doet de Paketvaartstoomer, varende op 
de lijn Singapore—Riouw—Pontianak, Tambë
lan aan. Dicht bij de kampoeng is een vrij groote 
grot, vindplaats van eetbare vogelnestjes, waar
van uitvoer naar Singapore plaats heeft. Tot

/>/,, C /
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Gëmiris, Möranti. Van

van
cultuur geveld.

De meest bekende zeestraat is straat Laplace, 
zoo genoemd naar den kapitein van de Franscho 
korvet „La Fa.vorite”, die in 1831 de Groot- 
Natoena eilanden bezocht en opnam.

Onder do kleine eilanden der Boengoeran- 
groep is het grootste Sëdanau, dat geheel met 
klapperaanplantingcn bedekt is. Hierop ligt do 
voornaamste handelsplaats der groep, Gënting, 
bestaande uiteen vrij uitgestrekto kampoeng aan 
den wal en een in zee, 400 M. van het strand, ge
bouwde groep van Chineesché en Maleischo 
këdei’s (winkels). De zeeschepen kunnen tot 
vlak bij deze këdei’s komen, doch moeten daar
voor door een ruim van reven en klippen voor
zien vaarwater sloomen. Dit vaarwater, evenals 
dat, leidende naar het, tegenover Gënting, op 
Boengoeran gelegen Tandjoeng-Bëlitoeng, is 
door de zorgen van het bestuur op zeer voldoende 
wijze bebakend. Tandjoeng-Bëlitoeng, een ge
heel nieuwe nederzetting, is de standplaats van 
den controleur of civiel-gezaghebber, chef der 
afdeeling Poelau-Toedjoeh. Te voren was Gën
ting, waar het inlandsche districtshoofd nog 
woonachtig is, do standplaats van den Euro- 
peeschen bestuursambtenaar, maar het werd 
om gezondheidsredenen (malaria) verlaten. Het 
is mogelijk dat binnen kort Tërëmpa (Anambas 
eil.) als standplaats van den afdeelingschef zal 
worden aangewezen.

Aan de Oostkust van Boengoeran bevindt 
zich de opkomende handelsplaats Soengei Oeloe, 
welke door zeeschepen aangedaan wordt. Ook 
hier moeten de schepen een moeilijk, thans 
echter bebakend vaarwater door. Iets Noorde-

I
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lijker ligt de vrij groote kampoeng Ranei aan 
den voet van den gelijknamigen berg. In het 
binnenland (Darat Tandjoeng), ten Westen van 
den berg, treft men ook Maleische nederzettingen 
aan, hetgeen vermelding verdient, omdat nage
noeg overal elders in den Riouwschen archipel 
Inlandsche nederzettingen slechts aan de kusten 
zijn te vinden.

Acht tot negen uur stoomens van Gënting of 
van Tandjoeng-Bëlitoeng ligt benoorden Boe
ngoeran op 4°50' N.B. de kloine groep Poclau 
Laut, ook wel Noord Natocna genoemd. Het 
hoofdeiland is deels vlak, deels heuvelachtig en 
heeft een 700 Lal bewoners, die zich hoofdzake- 
Jijk met de klappercultuur bezig houden. Aldaar 
voert een Orang kaja (onderdistrictshoofd), 
die aan den amir te Gënting ondergeschikt is, 
het dagelijksch bestuur. Als eigenaardigheid 
dient vermeld, dat men te Poclau Laut geen 
koperen munt als ruilmiddel bezigt, omdat hot 
gebruik daarvan het uitbreken van eene besmet
telijke ziekte op het eiland zoude ten gevolge 
hebben. De kleinste koopecnlieid beloopt er 
3 0.05, namelijk gelijk de waarde van het kleinsto 
aldaar* in omloop zijnde zilveren muntstuk 
.(Straits-dollar pasmunt).

De voornaamste der Zuid-Natocna en Zee-
28m
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naar drie zijden vrij heeft kunnen ontwikkelen en 
orchideesoort (phalcnopsis). met de Karnng in het N.O. door een pas is ver-

Op het kleine eiland St. Barbe, vijf uur stoo- bonden. Aan de binnenzijde van den bijna 300 3VI.
mens ten Z.W. van Tambelan, wordt een zeer hoogen ring wal bevindon zich cenigc solfataren
kostbaar boscli gevonden, dat hoofdzakelijk uit (Verbeek, Java, 866).-,• Qs’c'r '}/• ■ r. (• '/ (■■/ /);7 
balau en rësakboomen, tweo uitstekende hout- j ’/2. POENANS. Bohalve de tot het'gezeten loven’, 
soorten, bestaat. De maatschappij, die bezig is,- j .. overgegane Dajaks vindt men in bijna alle- 
dat bosch te exploiteeren, ondervindt velo be-' ; strekon van Borneo, in de ontoegankelijke wil

dernissen van do brongebioden dor groote rivie
ren, kleino troepen van nomadischo jagerstam- 
men, die grootendeels nog geen vaste woon
plaatsen hebben, en sloohts onder tijdolijke- 
verblijfplaatsen van takken on bladeren dom 
nacht doorbrengen of voor den regen schuilen. 
Deze nomadenstammen zijn onder verschillende 
namen bekend: Oekits, in do brongebioden- 
van Mahakani, Kapooas en do Zuidelijk afwate
rende rivieren, Bëkëtans of Boekitans in do- 
brongebieden der rivieren van Sërawak en van 
de Kapooas, Basaps in Boeloengan en Samba- 
lioeng, enz. Do meest bekendo en de ta Lijkste- 
dezer groepen wordt gevormd door do Poc- 
nans, en het is niet onwaarschijnlijk, dat al do 
genoemde groepen slechts door locale verschil
len en meerderen omgang of vermenging met: 
andere stammen gedifferentieerde onderdeden 
van één stam uitmaken. Wat van do Poo- 

• nans gezegd wordt is dus m. m. op al do 
verschillende groepen van toepassing.

De eigenlijke Poenans vindt men rondzwer
vende in de hooglanden van Cent raai-Borneo; 
zij komen ook wel in de lagere strekon en berei
ken soms do kust. Volgons do Volkenkaart 
van Borneo in Adatrechtbundcl XIII vindt 
men de Poenans in de brongebieden en don 
bovenloop van de Ma ha kam aan den linkeroever, 
waar zo dus onder de Kajans en Bahaus 
nen; in het Z. van Sambalioeng, waar ze dichter 
tot hot benodenland genaderd zijn, nl. den mid- 
delloop van de Kalai aan den rechterovor; 
in de Westorafdeeling, in de brongebieden, 
van Mélawi en Barito, in het gebied der Oeloe- 
Ajar of Ot-Danoem-Dajaks; voorts in Sëra
wak, in hot brongebied van de Rëdjang en den 
middelloop van de Baram. Hoewel hun woon
plaatsen, in verband met hun zwervende leef
wijze, niet scherp omgronsd zijn, zoo schijnt 
toch iedere groep een eenigszins bepaald jacht
terrein to hebben, mede in verband met do 
omstandigheid, dat zij de hoofden der hen 
omringende govestigde Dajakstammcn ook als 
hun heerschers beschouwen, en met de bewoners 
van een bepaalde streek in gowoonlijk vriend
schappelijke betrekking staan. Lichamelijk bc- 
hooron zij tot do fraaist gevormde rassen van 
Borneo, uitmuntend door zijdeaclitige huid, 
die lichter gekleurd is dan die der hen omringon- 
de stammen, daar zij zich nooit aan do zonne
stralen blootstellen. Tatoeage is bij hon gebruike
lijk; naar do wijze van tatoeëeren worden zo 
door Dr. Nieuwenhuis ingedeeld bij de groep 
dor Bahau’s on Kënja’s (Qucr durch Borneo- 
I. p. 451). Hot karakter der Poenans wordt be
schreven als vreedzaam; zij snollen in don regel, 
geen koppen en begeven zicli gewoonlijk alleen, 
op het oorlogspad in het gevolg van andere stam
men, ten einde bloedwraak to kunnen nemen;, 
want niet ongostraft kan een lid van een anderen 
stam zich aan een Poonan vergrijpen, al zullen, 
zij geen wraak nemen op liet dorp of den stam 
van den doodslager; voorts zijn zij zeer schuw

de andere uitvoerartikelen behoort ook een
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zwaren bij den afvoer van het product, daar het 
eiland door het daaromheen loopend i-if geen ge
schikte afschcepplaats bezit.

Tusschen do Tambelan- en de Zuid-Natoena 
eilanden verheft zich do eenzaam liggende rots 
St. Petrus, op den top waarvan een vuurtoren 
is geplaatst.

Zie voorts RIOUW en ONDERHOORIG- 
HEDEN, Bevolking en agrarische aan
gelegenheden ook voor do literatuur en ORANG- 
LAUT.

POELÉ PANDAK (jav.). Zie RAUWOLFIA.
POELÉ PANDAK LËLAKI (batav. mal.). Zie 

PLUMBAGO ROSEA.
POELEE. District van de controlc-afdceling 

en het regentschap Trenggalck, afdeeling Toe- 
loengagoeng, residentie Kediri. Het district telt 
21 desa’s en is verdeeld in twee onderdistricton.

POELÈN (jav.). Zie ERAXINUS.
POELO. Zie POELAÜ.
POELÖ KAJÈË. Zie BLANG PIDIË.
POELÖ RAJA. Zie LH O*- KROEËT.
POELÖ WÈ. Zie WÈ.
POELOE. Zie POELAU.
POELOE BRAJAN. Zie OOSTKUST VAN 

SUMATRA.
POELOE KAPAL. Zie ONRUST.
POELOE MOJO. Eiland in do Salèli-baai, 

Noordkust Soembawa, en deze baai afsluitend. 
De sultan van Soembawa heeft hier zijn stoe
terij en veckraal.

POELOE SANGEANG. Eiland nabij O.-Soem- 
bawa, waarop de G. Api (2145 M.).

POELOENG. District van de contröle-afdceling, 
het regentschap en de afdeeling Ponorogo, resi
dentie Madioen; met 4 onderdistricten en 38 
desa’s. Het district telde uit. 1905 eene bevolking 
van bijna 38000 zielen, waaronder enkele Euro
peanen en Chineezen. Dit district, dat geheel berg
achtig is, heeft zeer vruchtbare gronden en was 
vóór de opheffing van de Gouvernementskoffie- 
cultuur (1914) het belangrijkste koffiedistrict van 
het gewest. Men vindt er veel wildhout en djati- 
bosch. De bevolking is er zeer welvarend. Zij leeft 
hoofdzakelijk van den landbouw en de opbrengst 
van de koffie. La dit district is in het onderdistrict 
Ngëbël het schilderachtige meer van Ngëbël ge
legen (zie aldaar). •

POELOENGAN (Jav.). Zie ALBIZZIA MON- 
TANA.

POELOEPETAK (RIVIER VAN) of AN- 
DJAMAN. Rivier op Borneo’s Zuidkust, zijtak 
van de Barito (Zie BORNEO, IV D en E), die deze 
met de Kapoeas Moeroeng verbindt. Het door 
de rivier doorstroomde gelijknamige landschap, 
ook Koeala Kapoeas genaamd, is een afzonder
lijk district van de onderafdeeling Beneden- 
Da jak, afdeeling Koeala Kapoeas.

POELOES (soend.). Zie LAPORTEA.
POELOET (mal.). Zie URENA LOB ATA.
POELOETAN (jav.). Zie URENA LOBATA.
POELOSARI. Een fraaie, slanke vulkaan kegel, 

1346 M. ten N.O. van Mënës (Bantam), die zich
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POENANS — POENTËN. m
on beschroomd. Do voornaamste klcoding is 

do londongordol van goklopto 
do vrouw oen londondook. 

bostaan uit eon zwaard, een blaas-

oxyura; doch Trcron vernans heet aldaar Bimai 
(Zie KATÉ en JOWAN-BONDOL), op Billiton 
en Mcndanao Poenai-daoen. Trcron fulvicollis 
heet op Billiton Poenai-sawang. Zio DUIF.

POENEI DJAMBOE. Zie JOWAN-BONDOL* 
en DUIF.

POENG (jav., soend.). Zie DICHROSTA- 
GHYS.

POENOENG. District van de controle-afdec-- 
lingVliet regentschap en de afdeeling Patjitan, re
sidentie Madioen, met eene oppervlakte van 350
K. M2. on bevattende 3 onderdistricten met 30
desa’s. Het telde uit. 1905 eene bevolking 
bijna 49.000 zielen. Do standplaats van het dis
trictshoofd is Pocnocng. Het geheele district is 
bedekt door het zoo grillig gevormde Duizend- 
gebergte of „GocnoengSèwoe”, (zie aldaar). Tus- 
schende heuvels in liggen kleine valleien en kctcl- 
dalen, waarin de bouwvelden der bevolking 
voorkomen. Verscheidene van deze ketcldalen zijn 
in den Westmoesson vol water en vormen dan 
meren; doch de meeste drogen in den Oost
moesson uit. Voor de holen en grotten zie art. 
PATJITAN (afdeeling). De landweg, die Poenang 
aan de eene zijde met Patjitan 'en aan de andere 
zijde met Wonogiri en Soerakarta verbindt, wordt 
berijdbaar gemaakt voor het vervoer per as. Er 
is slechts één klein erfpachtspcrccel (59 bouws) 
in dit district gelegen. Het behoort aan een Chi
nees toe, die er padi op verbouwt. : '•

POENSEN (CAREL). Geb. te Amsterdam den 
9en Mei 1836, volgde hij van 1855—1860 als 
zendeling-kwcekeling de lessen aan het Zending- 
huis te Rotterdam, vertrok in het laatste jaar 
naar Java, waar hij tot 1863 zendeling-leeraar 
was te Madjawarna en daarna tot 1891 te Kediri. 
Den 12cn Juni 1891 werd hij benoemd tot Hoog- 
leoraar in het Javaansch aan do Indische in
stelling te Delft, en aanvaardde het ambt 10 
Sept. d.a.v. met een toespraak: „De Indische 
ambtenaar on do beoefening der Indische talen”. 
Het werd door hom bekleed tot de opheffing 
dier instelling den len Sept. 1900. Poensen 
overleed 7 Febr. 1919 to ’s-Gravenhage. .

Aan Poensen danken wij de volgende werken: 
Kidung, Javaansche liederen, 3 deelen; Ontjèn- 
ontjèn, Javaansch leesboek, 3 deelen; Wuwu- 
lang kristen, Javaansch catechisatioboek, ISS9; 
Bijbolsche geschiedenissen des Ouden Testa- 
nients, in hot Javaansch, 1SS1; Bloemlezing 
uit Javaanscho prozageschriften, 1S93; Eerste 
Javaansche leesoefeningen, 1893; Volzinnen en 
opstellen tor vertaling in hot Javaansch, 1894; 
Grammatica dor Javaanscho taal, 1897; Brieven 
over den Islam uit do binnenlanden van Java, 
1886.

Voorts schreef hij een aantal belangrijke tijd
schriftartikelen, do mcosto in do „Mededee- 
lingon van hot Ned. Zend.”, onkole in het 
„Tijdschr. v. h. Bat. Gon.”, on do „Bijdr. T.
L. on Vlk.”, handolondo over don Islam op Java, 
voorts over do wajang on over verschillendo 
ondorworpon uit hot Jav. volksleven. Daar
nevens nog con aantal artikolon, meer bepaalde
lijk bohoorendo tot het gebied dor Zending.

POENTANG (mal.). Zio GRONDELS.
POENTËN. Ondcrdistrict van het district Pë- 

nanggoengan, afdeeling en regentschap Malang, 
residontio Pasoerocan. De desa Poentön is be
kend om zijn heerlijko djërooks, eon soort vau 
sinaasappelen. £}

voor don man 
boomschors, voor 
De wapenen - - 
pijp mot breede lanspunt, en con kokor voor do 
vergiftigde pijlen. Eon groop Poonans bostaat 
gowoonlijk uit 20 a 30 volwassenen on evenzoo- 
vecl kinderen; een van de oudste mannen wordt 
als hot hoofd of do leidor orkond; grootondoels 
bestaat do gohoolc troep uit dc naasto verwanten 
van het hoofd. Gewoonlijk wordt een vrouw 
genomen uit een andoro groop; polygamie 
schijnt niet voor to komen, soms wel polyan
drie. De huwelijksceremoniën zijn zeer eenvou
dig; na liet huwelijk wordt de man in do groep 
van zijn vrouw opgenomen en blijft daar ge
woonlijk in. In de groep becrscht communismo 
en een groote mate van verdraagzaamheid en 
hulpvaardigheid. De landbouw wordt, met ge
ringe uitzonderingen, niet door de Poenans 
beoefend; hun voornaamste middel van bestaan

van

is de jacht door middel van de blaaspijp, het 
zetten van strikken en vallen, enz., en de in
zameling van alles wat het bosch oplevert; 
vele van deze boschproducton worden door hon 
geruild mot andere stammen; hun bekwaam
heid in het inzamelcn van kamfer is bij de 
andere stammen boroemd. De vermaken bestaan 
in zang, al of niet vergezeld van muziek op een 
bamboe, waarvan een zestal reepen bast in 
het midden is losgemaakt, on oen eenvoudigen 
dans. De godsdienstige opvattingen komen in 
hoofdzaken overeen mot dio der Kajans, maar 
zijn minder uitgewerkt; zij vervaardigen alleen 
beelden van de krokodil, die ook bij godsdienstige 
plechtigheden een rol spelen. Dierenoffers worden 
niet door hen gebracht. Wanneer iemand sterft 
verhuist do groop naar een ander kamp, terwijl 
de doode, slechts bedokt met eonige bladeren 
en takken, onder oen der primitieve afdaken, 
die do woningen vormen, wordt achtergelaten.

De dajocng’s of priesters der. Poenans zijn bij 
do omringende stammen gezocht wegens hun 
bekwaamheid in het terugbrengen der „zielostof ” 
en liet genezen van ziekten en kwalen.

Ondanks het lago beschavingsstandpunt der 
Poenans schijnt hot hun geenszins aan goeden 
verstandelijken aanleg te ontbreken; ook zede
lijk staan zo geenszins lager dan do hen omrin
gende gevestigde stammen. Enkelen van hon 
hebben reeds den landbouw der andere stammen
ovorgonomen, en wonen in huizen, dio echter 
nog zoer primitief zijn.

Literatuur : C. Hoso andf W. Mc. Dougall, 
The pagan tribes of Bornoo;:Dr. A. W. Nieu- 
wonhuis, Quor durch Borncó.

POENDOENGAN (jav.). Zie NAUCLEA LAN- 
CEOLATA.

POENËGARA (TJI). Rivier ontspringende op 
de Noordelijke helling van den G. Tangkoeban 
Prahoe en in zee vallende bij den Hoek van Pa- 
manoekan, afdeeling Krawang, rosklentio Bata
via; vormt over een aanzienlijken afstand do 

tusschen do gewesten Batavia on Chcri-grens
bon.

POENEI (POENAI), ook BOENAI (?). Maloi- 
sclio imam op Sumatra voor Duif; Poenai 
djamboc is Plilinopus jainbu; Poonai tan ah 
is Chalcophapa indica; Poonai oebar is Trcron 
nipalenais; Boenai tinggih, Trcron nasica, op 

• Billiton Poenai koenok; Boenai saloong, Trcron
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zijweg hierheen leidt on bij het meer eindigt.
POERBALINGGA. Afdccling en regentschap) 

der residentie Banjoemas, mot ceno oppervlakte 
van S19 K.M.2 en (in 1915) 3-14 000 bowoners, 
waarondor 130 Europeanen en 1200 Chineezen; 
in hot N. grenzend aan do residentie Pokalongan, 
in het O. aan de afdeoling Bandjamëgara, en in 
het Z. en W. aan do afdccling Banjoemas,

Do afdeeling is in haar geheel en onder denzèlf- 
den naam tevens contröleafdceling; deze omvat 
de 3 districten van het regentschap: Poerbaling- 
ga (gelijknamige hoofdplaats), Kertanêgara 
(hoofdplaats Bobotsari) on Tjahjana (hoofd
plaats Boekatédja). Het aantal desa’s bedraagt 
313. De afdeeling bestaat in het Noordwesten 
uit een sector van den vulkaan Slamet, ton Oos
ten daarvan uit de zuidhclling van don hoofd
kam van Midden-Java’s centraalgebergte en do 
talrijke, dwars daarop gerichte bergjukken. Zuid
waarts der laatste ligt oen heuvelland, dat een 
wirwar van kale ruggen en toppen vormt. Het 
wordt doorstroomd door de Kali Pékatjangar en 
de Kali Gintoeng, die in het laatst van hun loop 
Westwaarts ombuigen, evenwijdig aan de Kali- 
Sérajoe, den hoofdstroom, die de Zuidrand der 
afdeeling vormt. Tusschen deze evenwijdige 
rivieren zijn de heuvelruggen regelmatiger en 
meer met tegalans bedekt; ten deele is hier ook 
groote klappercultuur. Beide genoemde zijrivie
ren loopen eerst uit in do Kali Klawing, die van 
Noord naar Zuid op de Oostgrens der Slamët- 
helling vloeit en dus het heuvelland Westwaarts 
begrenst. Het dichtst bevolkte deel der residentie 
is de Zuidelijke vlakte, het Sërajoedal, tusschen 
Kali Pëkatjïixgan en Kali Bmjoemas, waar 
groote bevloeiingswerken zijn aangelegd, en Zuid
waarts van do hoofd plaats, langs de Kali Klawing. 
Erfpachtsporceelen zijn er in deze afdeeling niet; 
wel een drietal ondernemingen, werkende op over
eenkomsten met de inlandscho bevolking, waar
van een voor suiker, de suikerfabriek Bodjong on 
twee voor tabak.

POENTJAK js do bergpas over den Mcgamën- 
doeng. op do grens van de afdeoling Buitenzorg 
met de Preanger Regentschappen, waarover de 
groote weg van Buitenzorg over Sindanglaja naar 
Tjiandjoo^-voert. "zie~MEGAMËNDOENG.

POEPOEI. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

' POEPOEK. Een tooverbrij der Bataks, die in 
oen houten of steenen potje of in een ruw steenen 
beeld werd geborgen om in den oorlog te worden 
vooruit gedragen en zoodoende de overwinning 
te verschaffen. Voor het bereiden van poepock 
werd een kind tot het hoofd in den grond gegra- 

dit moest eerst beloven den erfvijand vanven;
den stam te zullen verderven en werd daarna 
gedood door het kokend lood in den mond te 
gieten. De ascli van dit kind werd vermengd met 
tal van ingrediënten: kwijnende bladeren van af
stervende planten; hout, door den bliksem ge
troffen ; hout door vuur verteerd; ongekookte 
rijst van weduwen, blinden of doofstommen; 
aarde van een plaats, waar dieren met elkaar 
gevochten hebben; dorre gras- en rijsthalmen 
en jeukende vezeltjes van de suikerpalm.

POERABAJA. Eene kampong in het district 
Djampan g-T en gak, afdeeling Sockaboemi, resi
dentie Preanger regentschappen, waarbij in 18S8 
een remonte-depót opgericht werd, beschikkende 
over eene uitgestrektheid gronds van ruim 540 
bouws. Het is echter omstreeks 1900 verplaatst 
naar een terrein ten Z. van Padalarang, in de af
deeling Bandoeng.

POERBA. Een van de oude Batakrijkjes in de 
a.fdeeling..Simeloengocn en de. Karolanden. van 
het gouw Oostkust v. 'Sumatra. In het Zuiden 
grenzende aan het To ba-meer, maakt Pocrba 
deel uit van de groote Timoerhoogvlakte, onge
veer 1300 M. boven zeeniveau gelegen. Het be
hoorde tot de machtigste staatjes van de omge
ving, en had door het krachtig bestuur een veel 
lioogere positie dan de geringe uitgestrektheid en 
het klein aantal inwoners zou doen vermoeden.
Oorspronkelijk vormde het een deel van het rijk 
Silau, waarmee de band 100 a 150 jaar geleden is 
verbroken. Het aantal inwoners bedraagt thans 
+ 5000. De bewoners houden zich voornamelijk 
bezig met den verbouw van rijst, die in overvloed 
geleverd wordt door de talrijke goed aangelegde 
sawalis, langs de vele riviertjes, die de hoogvlak
te doorsnijden. Vrij belangrijk is ook de veeteelt, 
vooral van runderen en buffels en de teelt van 
paarden. De vele oorlogen hebben het land echter 
veel kwaad gedaan; dag in dag uit waren 4 man- 

. nen bezig met het vervaardigen van buskruit. 
Van alle Noordelijke Batak-landsehappen heeft 
Poerba waarschijnlijk het grootste handelsverkeer 
door de centrale ligging aan den N.O. oever van 
het Tohameer, tusschen Simeloengoen en de jKa- 

- v’ c''' ro landen, nabij den veel gebruikt en Boewaja-
---- f 'i'%/ pas. De haven is Ha rang Gaol. waarheen een

karreweg leidt, die 520 M. langs een steile hel
ling naar beneden voert. Er heeft zicli in Poerba 
een post van de „Rheinische Missions Gesell- 
schaft”, gevestigd.

POERBA SËIHBOE. Kleine nederzetting aan 
derwNrOT'oever van het Toba-meerin de afdeeling 
Simeloengoen en de Karolanden van het gouver
nement Oostkust van Sumatra. Het plaatsje is 
van belang als een der weinige haventjes aan het 
Toba-meer, maar vooral omdat van den grooten 
weg der Oostkust naar de Karo-koogvlakle

In het Noorden van het district Tjahjana ligt 
niet ver van do residentiegrens op den berg Lawit 
(een der bovengenoemde jukken) het graf van 
den pangéran Djamboekarang, dat ten doel 
strekt aan bedevaarten; naar de „tjahja kana- 
bójan”, hem op een Zuidwaarts van dezen ge
legen heuvel geopenbaard, zou de eerstbedoelde 
— en bij uitbreiding zijn later rogentschap — 
„tjahja” of „tjahjana” zijn geheeten; hot graf 
wordt onderhouden door do përdikan-dosa Ma
kara, die tusschen den Lawit en den Tjahjana 
ligt.

POERBALINGGA. District van de contrölo- 
afdeeling, het regentschap en de afdeeling Pocr- 
balingga, residentie Banjoemas. Het district be
staat uit 5 ondordistricten met 140 desa’s en tolt 
154.000 zielen, waaronder 130 Europeanen en 
880 Chineezen (1915).

POERBALINGGA. Hoofdplaats van gelijkna
mige afdeeling, regentschap en district in de resi 
dentie Banjoemas. Hare grenzen zijn vastgesteld 
bij Ind. Stb. 1887 no. 138. Zij ligt in de vlakte, die 
zich uitbreidt tusschen den Slamet en het ge
bergte bij de gewestelijke hoofdplaats Banjoe
mas, 4G M. b. z., en is een keurig net oord met 
fraaie bestuurshoofdswoning. Op het eind van 
1915 telde zij eene bevolking van 13.000 zielen, 
waarvan 80 Europeanen en 880 Clnneezen. Deze 
laatsten hebben er hun eigen wijk, wat ook lieteen
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geval is to Bobotsari on Bookatódjft, do hoofd- 
plaatsen dor twee andere districten van de afdee
ling. Behalve aan do Klawing, welke rivier bij do 
hoofd plaats ccno aanmerkelijke breedte heeft, ligt 
Poerbalingga —on ook Bobotsari — aan den weg 

Pëmalang op Banjoemas; verder is dc plaats 
het eindpunt van dc zijlijn Bandjarsari—Poer
balingga der Serajoedal-stoomtrammaatschappij.

POERÈT (jav.). Zie THESPESIA LAMPAS.
POERI. Aldus worden dc vorstelijke paleizen 

op Bali genoemd die, evenals do kratons op 
Java, uit verschillende gebouwen en pleinen 
bestaan, door een muur omgoven, en waar vaak 
honderden personen, tot de vorstelijke hofhou
ding behoorende, verblijf houden. Eene beschrij
ving van het paleis van den Vorst van Badceng, 
vrijwel met dé overige poeri’s op Bali overeen
komende, gaf Jacobs, „Eenigen tijd onder dc 
Baliërs”, bl. 176. Ook op Lombok heetten de 
paleizen poeri; de poeri’s om’ cn nabij Mataram 
zijn uii den strijd, in 189-1 op Lombok gevoerd, 
bekend. Zie platte grond van den poeri te Tjakra 
Negara: Gooi, Dc Lombok-expeditie, bl. 130 
on ISO. Zie BALIËRS.

POERING. District met gelijknamige hoofd
plaats van de contróle-afdeeling en het regent
schap Karanganjar, afdeeling Këboemcn, resi
dentie Këdoe; met cene oppervlakte van 131 
K.M3. Het district telt 122 desa’s en bestaat uit 4 
onderdistricten. Eind 1905 telde do bevolking 
ruim 87.000 zielen, w. o. enkele Chineezen.

POERING (jav.). Zie GRAPTOPHYLLUM en 
• CODIAEUM.

POERNAMASADA (jav.). Zie CORDIA SUB- 
CORDATA.

POEROEK TJAHOE. Ondcrafdeeling der af
deeling Doesoenlandcn, residentie Z. en O. 
Afdeeling van Borneo met gelijknamige plaats 
aan de Boven-Barito, waar een militaire post 
is gevestigd. Er wonen Chineezen, Arabieren en 
Maleiers, allen handelaren. Van hieruit werden 
in het eerste halfjaar van 1905 de Boven Doe- 
soenlanden tot rust gebracht (actie luitenant 
Ghristoffel). De Rijnsche zending van Barrnen 
leidt van Poeroek Tjahoo uit haar werk onder dc 
Ot Siang.

POEROEN. Onder pocroen wordt in Zuid- 
Borneo een riotachtig gras verstaan, dat bij 
uitstek geschikt is voor de mattenfabricatie. 
Er komen in Zuid-Borneo twee soorten van 
pocroen voor: in het wild, niet gecultiveerd, do 
poeroen tikoes, op Java bekend als móndong 
(Firribristylis globulosa IC.) en de pocroen adan 
(Lepironia mucronala), welke als grondstof dient 
voor do tabaksmatten en op ruime schaal wordt 
aangeplant.

Dc productie van tabaksmatten bedraagt in 
Zuid-Borneo ruim 12.000.000 stuks per jaar.

Literatuur : Verslag van het vozoloongros 
gehouden te. Soerabaja van 3—8 Juli 1911. 
'Deel I, eerste gedeelte, blz. 187.

POEROET (sound.). Zie GYMNARTOCAR- 
PUS.

POERWA ATJËNG of POERWA TJËNG
(jav.). Zie PIMPINELLA.

POERWAKARTA. Hoofdplaats van de afdee
ling en het regentschap Krawang, residentie Ba
tavia, tevens standplaats van den controleur der 
gelijknamige contróle-afdeeling en den wedana.Do 
plaats telde in 1905 ongeveer 7200 inwoners, 
waarvan bijna 150 Europeanen en 300 Chineezen.

In 1832 werd zij tijdens een Chincezenoproer ge
deeltelijk door brand vernield. Zio KRAWANG 
(Geschieden is). Ook het district Sindang- 
kasih van hot regentschap Krawang zal eerlang 
don naam Poerwakarta dragen.

POERWODADI. District met gelijknamigo 
hoofdplaats van het regentschap Koetoardjo, af
deeling Pocrworcdjo, residentie Këdoe. Het heeft 
ceno oppervlakte van 91 K.M3., heeft 3 onder
districten met 94 desa’s en telde op het einde 
1905 bijna 51.000 inwoners, w.o. enkele Euro
peanen. Vroeger heette dit district Djénar.

POERWODADI. District van de gelijknamigo 
contróle-afdeeling, regentschap en afdeeling Gro- 
bogan, residentie Semarang; met eene oppervlak
te van 335 K.M2. Het is verdeeld in drie onder
districten met 105 dcsa?s en had ultimo 1915 
een bevolking van bijna 84.000 zielen, waarvan 
een honderdtal Europeanen en ruim 1800 Chince- 
zen.

van

van

POERWODADI. Hoofdplaats van de afdeeling 
en het regentschap Grobogan, en het district 
Pocrwodadi van dc residentie Semarang. Het is 
gelegen aan do stoomtramlijn DemaJk-Blora, 
van hier uit gaat een zijtak naar Goendih (zio 
aldaar). Men vindt er eene belangrijke Chinee- 
sche wijk met een levendigen kleinhandel in rijst 
en kadëló en eene belangrijke veepasar. Ter 
hoofdplaats heeft men eene Inlandsche Christen
gemeente van het Rijnsche Zendinggenootschap 
met een ziekenhuis „Pitoeloengan” en een kleine 
steenen kerk. Ultimo 1915 bedroeg de bevolking 
8300 zielen, waarvan een 60-tal Europeanen en 
ruim 1650 Chineezen. De plaats is voorzien van 
eene bron waterleiding, zoodat de gezondheids
toestand er over het algemeen bevredigend is.

POERWOKËRTO. Afdeeling en regentschap 
der residentie Banjoemas, met een oppervlak van 
756 K.M3. Het telde in 1915 ^ 297.000 zielen, waar
onder 520 Europeanen, 2200 Chineezen en enkele 
andere Vreemde Oosterlingen. Het maakt — van 
het Westen gerekend — het tweede kwart van 
het Noorderdcel van het gewest uit en wordt be
grensd : in het Noordwesten, door de afdeeling 
Brëbes der residentie Pëkalongan; in het Noorde- 
lijkstc gedeelte van het Oosten, door de afdeeling 
Poerbalingga; in het overige gedeelte van het Oos
ten en in het Zuidoosten, door do afdeeling Ba
njoemas; in het Zuiden en Westen, door de afdee
ling Tjilatjap; alle deze afdeelingen behooren tot 
het onderhavige gewest. Op de Noordgrens ligt ter 
plaatse, waarde afdeeling zoowel aan hare zuster- 
afdceling Poerbalingga als aan Tëgai grenst, do 
vulkaan Slamët (3472 M.), die zich verheft in het 
over de Noordgrens verloopend centraal- of Pëm- 
barisan-gebergte, dat in Westelijke richting hem 
met den Tjërmó verbindt. Voorts is de afdeeling 
langs de Zuid- en Westgrens met gebergten over
dekt, doch langs dc Oostgrens — behalve waar 
die wordt gevormd door dc uitloopers van den 
Slamët — vlak. De gehccle afdeeling vormt éóne 
contróle-afdeeling, genaamd Poerwokerto, welko - 
al de 3 districten van het regentschap omvat 
m.n.: Poerwokerto, Adjibarang en Djamboo 
(hoofdplaats Djatilawang). Dc niet genoemdo 
hoofd plaatsen zijn gelijknamig. Het aantal desa’s 
bedraagt 237. Op een deel der Oostgrens vloeit do 
Peloes, een rechter zijrivier der Klawing; op de 
Zuidoostgrens dc Sörajoc, die zich van hier Zui
delijk buigt, en van den Slamët en liet Pëmbari- 
san-gebergte gevoed wordt door do Logawa piet 

• < S-ïK , *«„ a *<*( r -f >
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graf van den stichter van het rijkje Banjoc-ocrip, 
het hof zijns vaders verbannen Madj&pa- 

hitschen prins met name Pangéran Djaja Koe- 
soema, in do desa Gangeng. Door haar uiterst ge
ringe bevaarbaarheid strekt zich het belang van 
de rivieren dezer afdeeling slechts uit tot den 
landbouw. Do grootste is do Kali Bogowonto, 
ontspringend op de Zuidwestelijke helling van 
den Soembing (afd. Magëlang). Zij doorsnijdt do 
afdeeling geheel, haar in eene Westelijke en eeno 
Oostelijko helft doelend.

Op het eind van 1905 bestond de bevolking der 
afdeeling uit een kleine 700 Europeanen, ruim 
2000 Chineczcn, 14 Arabieren, 4 andere Vreemde 
Oosterlingen en ruim 543.000 inlanders. Het 
voorheen belangrijke militaire kampement dicht 
bij do hoofdplaats gelegen, is thans opgeheven. 
De eenige Europeesche onderneming is de grooto 
suikerfabriek Poerworëdjo, gelegen in het district 
Poerworëdjo. In deze afdeeling zijn 2 concessies 
voor de winning van magneet ij zerzand verleend, 
doch met de exploitatie is nog geen aanvang 
gemaakt.

POERWORËDJO. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contröle-afdecling, het regent
schap en de afdeeling Poerworëdjo, residentie 
Këdoe; met eene oppervlakte van 108.73 K.Ma. 
Het district telt 86 desa’s en is verdeeld in 4 on- 
derdistricten. Op het eind van 1905 telde de be
volking 540 Europeanen, ± 1400 Chineezen en 
bijna 111.000 inlanders.

POERWORËDJO. Naam der gezonde en ruim 
aangelegde hoofdplaats van de afdeeling Poer
worëdjo der residentie Këdoe. Ligt aan de Bogo
wonto in eene vruchtbare vlakte; zij strekt ten 
zetel aan den assistenl-residcnt, regent en con
troleur, alsmede aan het hoofd van het haar be
vattend district. Hare grenzen zijn vastgesteld bij 
Ind. Stb. 1887 no. 119. Do bevolking bedroeg in 
1905: 14.200 zielen, waaronder 540 Europeanen 
en 1420 Chineezen.

Het aantal Europeanen was in 1916 sedert 1905 
wel met 50 % gestegen tengevolge van de op
richting in 1907 van de suikerfabriek Poerwo
rëdjo, de legering van een garnizoen en de uit
breiding van onderwijzend en waterstaatsperso- 
neel.

hare bovenzijtakken: de Bandjaran of rivier van 
Pocrwokërto en de Proekocl, zoomedo door do 
Tadjoem.

POERWOKËRTO. District van de contröle- 
afdecling, het regentschap en de afdeeling Pocr
wokërto, residentie Banjoemas; met 3 ondor- 
districtcn en 107 desa’s en in 1915 een bevol
king van 116.000 zielen, waaronder 4S0 Euro
peanen en bijna 1400 Chineezen en andere 
Vreemde Oosterlingen. De hoofdplaats is gelijk
namig.

POERWOKËRTO. Hoofdplaats der gelijkna
mige afdeeling van do residentie Banjoemas. Het 
is een uitgestrekte, fraaie en bolommcrde plaats, 
tegen de. helft der Oostgrens van de afdeeling ge
legen, in de vlakte tusschcn den Slaraët en het 
gebergte bij de hoofdplaats Banjoemas. Behalve 
aan de Bandjaran-rivier ligt. zij aan den weg van 
Banjoemas over Adjibarang op Tëgal. De grenzen 
zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1887 no. 138. Zij 
strekt ten zetel aan den assistent-resident, den 
regent, den aspt. controleur en het hoofd van het 
haar bevattend district, terwijl er ook de werk
plaatsen en het bureau van administratie van do 
Sërajoedal-stoomtram zijn; verder vindtmen nog 
midden in de stad de groote suikerfabriek Pocrwo
kërto. Op het eind van 1915 woonden er 16.000 
menschen, waarvan 460 Europeanen en 1130 
Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen. Den 
Chineezen is hier, en ook te Adjibarang en Djati- 
lawang, een afzonderlijke wijk aangewezen. 
Europeesche landbotiw wordt in deze afdeeling 
gedreven: op 3 erfpachtsondcrnemingen, waarop 
kina, thee, cacao, koffie, rubber en klappers ge
teeld worden, en op 2 ondernemingen, berustend 
op overeenkomsten met de inlandsche bevolking, 
waarvan 1 voor suiker (de hierboven genoemde 
fabriek), de andere voor tabak.

POERWORËDJO. Afdeeling ter oppervlakte 
van 976 KLM*., beslaande het Zuidoostelijk deel 
van het gewest Këdoe en begrensd: ten Noorden 
door de afdeelingcn Wonosobo en Magëlang, ten 
Oosten door Djokjakarta, ten Westen door de af
deeling Këboemèn, ten Zuiden door den Indi- 
schen Oceaan. De afdeeling omvat 2 regent
schappen n.1. Poerworëdjo en Koetoardjo met 
gelijknamige hoofdplaatsen en contróle-afdeelin- 
gen. Poerworëdjo bestaat uit de districten Poer
worëdjo, Loano en Tjangkrëp, en Koetoardjo be
staat uit de districten Koetoardjo, Këmiri, Pi- 
tocroeh en Poerwodadi. Het totaal aantal desa’s 
bedraagt 607. De afdeeling is in het Noorden en 
Oosten bergachtig, overigens vlak. Het gebergte op 
de grenzen der afdeeling met de residentie Djok
jakarta en de afdeeling Magëlang is bekend onder 
den naam van het Këlir-gebergte. Over de hoogste 
toppen hiervan loopt die grens. In Loano ligt, 
nabij de grens van dit district met Tjangkrëp, de 
7 a 800 M. hooge Këlir-top Wangsi met de 4 graf
steden van Raden Djamboc, prins van Mataram, 
eersten verkondiger des Islams in Bagëlèn, en 
zijne twee helpers, zoomede van een vromen 
Loano’schen prins, die in dit gezelschap begeerd 
heeft te rusten. Op dezen zelfden berg wast een 
waroe-soort, van welks hout onvergelijkelijke 
lansschachten vervaardigd worden. Op de grens 
van Loano met Lëdok verheft zich de 606 M. 
hooge top Talok. Andere Mohammedaansch-hei- 
Jigc plaatsen, dan de genoemde, zijn : het graf van 
njaï Bagëlèn in de desa Bedoek aan den weg van 
Tjangkrëp naar Sëmanggi in Koetoardjo; en het

een van

POERWORËDJO. District van do contróle- 
afdceling Lawang, regentschap en afdeeling Ba- 
ngil, residentie Pasocroean ; met vicrondcrdistric- 
ten en 90 Gouvernements- en 15 particuliero 
desa’s; de laatste behooren alle tot het erfpachts- 
perceel Alkmaar met gelijknamige suikerfabriek, 
toebehoorendc aan do Nederlandschc Handel
maatschappij. Op het eind van 1905 had het 
district Poerworëdjo eene. bevolking van ruim 
57.000 zielen, w.o. 350 Europeanen on 50 Chinee
zen. Vroeger was Poerworëdjo de standplaats van 
den controleur van de gelijknamige contröle- 
afdceling. Thans is dezo te Lawang gevestigd.

POERWORËDJO. District met gclijknamigo 
hoofdplaats van de contröle-afdecling, het re
gentschap, de afdeeling en de residentie Banjoe
mas; met eeno oppervlakte van 214.5 K.M.2 Het 
telt 83 desa’s en is verdeeld in vier ondordistric- 
ten. In 1915 telde de bevolking bijna 94.000 in
woners, waarvan 130 Europeanen en 480 Vreemde 
Oosterlingen (Cliineezen).

POESAKA (mal.), Poesaka (jay.). Onder 
dezen naam wordt nagenoeg algemeen in den 
Archipel verstaan heilig of heilaanbrengend
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erfgoed, dat mot groolon eerbied wordt behan
deld en vaak mot offers, meestal reuk- of spijs
offers vereerd. Dio vereoring is con uiting van 
fetisismo en eigenlijk is con pocsaka dan ook 
-een fetis, waaraaa do ziel of geest van vrooger 
■geleefd hebbende personen gedacht wordt voort
durend of tijdelijk gebonden te zijn en op wier 
hulp en bijstand men in ruil voor offers en ver

voering meent te mogen rekenen. Daaruit volgt, 
‘dat de meest uitcenloopcnde zaken, dingen van 
-allerlei aard, poesaka kunnen zijn on dat is ook 
inderdaad het geval. Zoowel een handschrift 
als een steen, zoowel een haarlok als een wapen, 
een kleed of een stuk huisraad treft men als poe- 
•eaka aan.

Niet alle poesaka’s bezitten gelijke heilaan
brengende kracht; do meeste hebben slechts 
ibeteekenis voor don bezitter en diens nakome
lingen, maar er zijn er ook, dio door velen, ja 
door elkeen worden beschouwd als schutspa
troon, als helper in ziekte on nood, als vervuiler 
van wenschen en begeerten Is de gewone poe
saka als familie-fetis te beschouwen, deze zoude 
men volks-fetisen kunnen noemen. Voorbeelden 
van deze laatsten zijn de schedels en do t ë m- 
p a j a n ’s, d j a w è t’s of b a 1 a n g a’s (aarden 
potten, zie POTTEN) der Dajaks, do barang 
pamanahan der Maleiers, de p i n g g a n 
p a s o e (heilige schotels) der Bataks, evenals 
de voorafgaande, voorwerpen van ouden, niet 
met juistheid bekenden oorsprong, en ook de 
m a s t i k a’s of bezoarstconen.

Poesaka’s, waaraan men grooto heilaanbren
gende kracht toeschrijft, worden gowoonlijk 
zorgvuldig toegedekt, veelal boven in huis, op een 
zoldert je bewaard on niet dan met allerlei pliclit- 
plegingen voor den dag gehaald bij bijzondero 
•gelegenheden of wanneer van hen hulp in een 
bijzonder geval moet worden gevraagd. Veelal 
worden ze in water gelegd of met water over- 
góten, en dat water wordt gebruikt om do velden 
te besprenkelen ter verzekering van een rijken 
•oogst, om zieken te bevochtigen ten einde herstel 
aan te brengen en voor gezonden als voorbe
hoedmiddel. Maar ook het ncderleggen van hot 
heilaanbrengend voorwerp, wat hot ook zijn 
moge, bij of de aanraking er mede van den zieke, 
meest gepaard met een reukoffer, wordt vol
doende geacht.

Tot de belangrijkste pocsaka’s behooren do 
rijkssieraden (zie aldaar), kabösaran, dio 
van vorst op vorst overgaan en niet slechts bo- 
schouwd worden als do schutspatroons der vor
sten, maar aan welker bezit als hot ware de volle 
uitoefening van do vorstelijke waardigheid ge
bonden wordt geacht. Toch zijn er voorbeelden, 
dat ook zonder do rijkssieraden het gezag der 
vorsten werd erkend. Ook tot deze poosaka’s 
behooren do meest uiteenloopendo zakon; hot 
meest voorkomend zijn wapens, als krissen, 
Jansen on zwaarden, in het algemeen voorwerpen, 
waarmede vroegere vorsten in nauwe aanraking 
zijn geweest. Dat ook deze poesaka’s hun waarde 
daaraan ontlconon, dat zij allo beschouwd wor
den nis door do zielen dier vorston bewoondo 
relieken, blijkt vooral daaruit, dat men er onder 
aantroft kleedingstukkon, door dio vorston ge
dragen, zelfs deolen van hot lijk, zooals hoofd
haar, of do placenta van een vroegeron vorst, in 
diens hoofdhaar gewikkeld.

Is aan poesaka altijd het begrip verbondon:

overgegaan van vrcogcre geslachten op hot tegen
woordige, en wordt dan ook hot woord wel in 
do algomocno bctcckenis van geërfd goed ge
bruikt, toch is volstrekt niet alles wat geërfd is, 
poesaka, in den hierbedoelden zin, al kan het 
dat door do een of andere omstandigheid worden. 
Op Java wordt een gewoon erfdeel dan ook niet 
poesaka, maar warisan genoemd. De Ma- 
loier van Sumatra’s Westkust daarentegen 
noemt, naast hart o pantjarian: het 
zclfvcrworven goed (zio MINANGKABAUERS), 
hartö poosakö alle onverdeeld erfgoed, 
als velden, wildernis, huizen, vee, wapens, kost
baarheden, al datgene wat in den regel onder 
toezicht van de hoofden der gezinnen, bestemd 
is tot onderhoud van de leden daarvan. Het
zelfde denkbeeld van gelukbrengend door toe
doen van de daarin verblijvende geesten der 
voorouders, ligt waarschijnlijk hieraan ten grond
slag, maar tegenwoordig wordt ook door de 
Maleiers groot onderscheid gemaakt tusschen 
do hartö poosakö in het algemeen en een poesaka 
als fetis.

Ook do crftitel der Minangk. Maleiers, waar
van bijv. elke familie er één bezit, die van den 
laatsten broeder op den oudsten zusterszoon 
behoort over te gaan, wordt gala-r poosakö 
genoemd. .

Literatuur : |\Vilken, Verspreide geschriften, 
I, p. 49, 316, 353, 383—384, II. p. 272, 283—284, 
357—358, 499,111 p. 134—140, 207—208;YKruyt, 
Animisme, p. 221—229, 427. ï

POESOEK BOEKIT. Berg van 2005 M. hoogte 
ten Westen van het Toba-meer, die uit vul
kanisch gesteente bestaat, doch waarvan uit
barstingen niet bekend zijn; men weet ook niet 
of een krater aanwezig is. Aan den voet bevinden 
zich zwavclveldcn (N. Wing Easton in Jaarboek 
Mijnwezen 1894; teekening ook bij Volz in 
Zeitschrift d deutschen geol. Ges. 1899). Do 
borg vormt grootcndeols het breede schiereiland, 
waarvan een 200 M. breede uitloopor in verbin
ding stond mot het eiland Samosir, maar in 1906 
is doorgegraven. De omgeving wordt door som
migen beschouwd als stamland der Toba-Bataks.

POESPA. Standplaats van den controleur en 
van den wëdana van Tonggër, afdecling, regent
schap en residentie Pasoeroean. Hot ligt 640 M. 
hoog en aan den weg van Pasoeroean naar Tosari, 
13.5 K.M. van laatstgenoemde plaats. In de na
bijheid van Poespa werd, te Gandasoli, in Sep
tember 1890 (Gouv. Bt. van 6 September no. 7) 
begonnen met het nemen van eene proef met het 
doen ontginnen door minvermogende Europea
nen (hoofdzakelijk gepensionneerdo militairen 
beneden den rang van officier), op Java en Ma- 
doera verblijf houdende, van stukken grond voor 
den kleinen land- en tuinbouw, voor ieder niet 
grootor dan 5 bouws. Uitbreiding van een perceel 
of toewijzing van een twecdo perceel aan dcnzelf- 
don persoon zou later, wanneer daartoe termen 
aanwezig mochten zijn, op aanvraag plaats kun
nen hebben. Toon de plannen der Regeering om
trent de oprichting dezer landbouwkolonie bekend 
waren gemaakt, meldden zich ongeveer 80 por- 
sonen, meest gewezen militairen, als gegadigden. 
De resident vond het echter om verschillende rede
nen raadzaam, voorloopig slechts aan 10 perso
nen, waarvan 8 gewezen militairen, gronden uit te 
govon. De ontginningskosten vielen nogal tegen, 
ook tengevolge van voortdurende regens, door
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liet. verrichten der allereerste werkzaamheden, 
zooals het rooien van het terrein, het kappen der 
woudboomen, enz., en den bouw van de woningen 
der kolonisten met bijgebouwen. De kolonisten 
verklaarden echter de geldelijke tegemoetkoming 
van het Gouvernement gaarne als een voorschot, 
te willen beschouwen en bereid te zijn, die gelden, 
te beginnen met het jaar 1S92 af te betalen. 
Bij gebrek aan kundig dagclijksch toezicht en 
tengevolge van den spoed, bij de ontginningen 
betracht, en ook doordat de kolonisten wegens 
hunne onwetendheid herhaaldelijk de dupe 
werden der kunstgrepen van het inlandsch 
werkvolk, werd over het algemeen zeer duur ge
werkt. Het grove en zware werk der eerste 
ontginning en de grondbewerking werden door in
landers verricht; de lichtere arbeid kwam op de 
schouders der kolonisten. Dezen moesten steeds 
met inlanders samenwerken, die, als vaste opge
zetenen der perceelen, do Europeanen in het werk 
bijstonden en lief en leed met hen deelden.

Deze landbouwkolonie is op een volkomen mis
lukking uitgeloopen. Vele kolonisten hadden ge
dacht hier met weinig werk een gemakkelijk le
ventje te kunnen leiden, hetgeen ten slotte bitter 
tegenviel, want men moet, vooral in het begin, bij 
de ontginning hard werken, om er te komen. Ook 
heerschte onder hen veel drankmisbruik. Daarbij 
kwam, dat zij elkaar door onophoudelijk getwist 
het leven ondragelijk maakten. Van 1G kolonisten 
in 1894, steeg dit aantal tot 20 in 189S, doch 
daarna daalde het steeds, totdat er ten slotte in 
1906 slechts vier overbleven.

Hierin vond de Regcering aanleiding om de 
proefneming van 1S90 te staken, onder bepaling 
dat de kolonisten, die er op het oogenblik der op
heffing woonden, den door hen geöccupeerden 
grond op den voet van het bepaalde in Bijblad 
no. 5611 in erfpacht zouden mogen ontvangen, 
met uitsluiting nochtans van de minder ge- 
wenschte elementen. Van deze 4 waren er 3, die 
zich van het begin af aan met ijver op den land
bouw en de veeteelt hadden toegelegd. Aan hen 
werd bedoelde erfpacht verleend, doch een ervan 
is sedert overleden, zoodat er in 1916 nog 
slechts twee over waren, die ^ 20 en 5 bouws grond 
bezaten. De inlandsche bevolking occupeert nu 
de overige gronden.

Over deze landbouwkolonie bestaat eene rijke 
literatuur. Behalve hetgeen daarvan in de sedert 
1889 verschenen Koloniale verslagen, de Java- 
sclie courant en de stukken der Indische bc- 
grooting wordt medegedeeld, vindt men daarover 
zeer belangrijke opstellen in Indische en Neder- 
landsche dagbladen en tijdschriften. Do lezens
waardigste zijn de reeks artikelen van Batavus in 
De Java bode van Oct. 1891 en de verhandeling 
van J. E. Barkmeijer in het Tijdschrift voor Nij- 

l ; verheid en Landbouw in Ned.-Indië, jg. 1899.
POESPA (soend.). Zie SCHIMA NORONHAE
POESTA. Zie VAARTUIGEN.
POESTAHA. Wichclboekje uit de Bataklanden 

(Sumatra). Zij bestaat uit een vrij larigê,~met 
rijstwater behandelde boombastreep, die tus- 
schen twee plankjes harmonika-achtig tot 
klein boekje wordt opgcvouwen, dat het uiterlijk 
heeft van een bruin, antiquarisch werkje. Do 
reepjes van de alim worden ook wel aan elkaar 
genaaid of gelijmd. Aan beide kanten, soms aan 
één, wordt het blad in Batakschrift (meest Toba 
Bataksch) beschreven en bevat dan allerlei

wichel voorschriften en kabbalistische teckcnin- 
gen en dient dan als wichelbookjo. Vele van dozo 
pocstaha’s zijn nog in omloop in de Bataklanden, 
maar weinigen kunnen er mee werken.

POETAT (mal., jav., soend.). Zie PLAN- 
CHONIA.

POETÈK. (jav.). Zie NAUCLEA EXCELSA
POETÈRAN (POELO). Langwerpig, heuvel

achtig eiland aan de baai van Soemënëp, door een 
smalle zeestraat van Kaliangöt (zie aldaar) ge
scheiden. Het ressorteert onder het district Soc- 
jnënëp, contrólcafdeeling Zuid Soomënëp, afdee- 
ling en regentschap Soemënëp, residentie Madoe- 
ra. In de op het eiland gelogen desa Gapoerana 
is een ass. wedana gevestigd. Pootëran is bekend 
door zijn fraai en overvloedig fokvee. De vrij 
talrijke bevolking leeft voornamelijk van veeteelt 
en veehandel. .

POETËRAN TALI (mal.). Zie HELICTERES 
ISORA.

POETIEJA (celebes). Zio BOEROENG- 
DARAH- LAOET.

POETIH (BANJOE). Zie BANJOEPOETIH.
POETIH (KAJOE) (mal.). Zio MELALEUCA.
POETIHAN. Zie ISLAM, III, c.
POETJËNGAN (jav.). Zio LANTANA.
POETJOEK (batav. mal., jav.). Zie CORY- 

PHA en SAUSSUREA.
POETJOENG (jav.). Zio PANGEI.
POETRAWALI (jav.). Zie TINOSPORA 

CRISPA.
POEWAR LAGA (mal.). Zie AMOMUM CAR- 

DAMON.
POEWASA. Zie VASTENMAAND.
POGONATHERUM CRINITUM Kth. Fam. Qra- 

mincac. Djockoet palias (soend.). Een gras
soort, waarvan in de Soendalanden stukjes 
boven do huisdeur wordon bevestigd om kwade 
geesten te verdrijven.

POGOSTEMON. Plantengeslacht der Labialae, 
waarvan eenigo soorten als stamplanten van 
de Patchouli-odeur verwilderd voorkomen of 
gekweekt worden. De belangrijkste is P. Cablin 
Btli. ( = P. Palchouli Peil.), do Dilam of Nilam 
(mal.). Dozo bloeit op Java nooit. Minder be
langrijk is P. Jleyncanus Bth., die geregeld bloeit 
en daarom als Dilëm kömbang (jav.) wordt 
onderscheiden. Verder komt er nog een onbe
langrijke soort op Java voor (P. hortensia Bad:.), 
die Dilëm djawa (jav.) wordt genoemd. Zio 
PATCHOULI.

POHON KIRA KIRA (mal. mol.). Zio CARA- 
PA MOLUCCENSIS.

POHON IYIÉRAH (mal.). Zio EUPHOEBIA 
PULCHERRIMA.

POIGAR RIVIER. Zie CELEBES a de Noord- 
arm. Grensrivier tusschen Bolaiing Mongondou 
en de Mimihgsa.

POINCIANA REGIA Boj. Fam. Lctjuminosac- 
Caesalpineae. Kajoe Ko.set ?, Saga (mal.); Flam
boyant. Boom uit Madagascar, met fraaie roodo 
bloemen, ovoral longs wegen en in tuinen aan- 
goplant. Het harde kernhout schijnt zeer duur
zaam to zijn en wordt op sommige plaatsen voor 
vloerbalken en bruggenbouw gebruikt.

POKA (jav.?). Zie SOLANUM TORVUM.
POKO (DAOEN) (mal.). Zio MENT HA AE- 

VENSIS.
POKOK PËRAH (mal.). Zie E LATER! O- 

SPERMUM.
POKSOR(jav.,mad ).ZieGRAPTOPHYLLUM.

F

een
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POLAND (THEODORUS). Geb. to Alkmaar 
20 Febr. 1795, trad hij op löjarigcn lcbfnjcTnr' 
dienst bij het korps pupillen; hij behoorde tot 
het gedeelte van het korps, dat in 1811 bij do 
zeemacht werd ingclijfd. In 1811 werd hij soldaat 
bij het Ned. leger, weldra bij een regiment, voor 
O.-Indië bestemd en maakte daarmede den veld
tocht van Watorlop, mede. Den 12en Mei 1817 
kwam hij als korporaal to Batavia, werd den- 
zclfden dag tot sergeant bevoTdërcl en woonde in 
dien rang verschillende krijgstochten in Chcribon, 
Bantam en Riouw, en als sergeant-majoor do 
krijgsbedrijven in CJclebcs bij. In 1825 (2 Juni) 
tot 2en luitenant aangesteld, onderscheidde hij 
zich zeer in den Java-oorlog. Na het einde van 
dien oorlog werd hij naar Sumatra’s Westkust 
verplaatst en nam daar, sedert 24 Dcc. 1832 
als le luit. deel aan do krijgsbedrijven tegen do 
Padri’s, waarbij hij opnieuw zich zeer onder
scheidde o.a. bij het ontzet van fort Amorongon^ 
In 1834 werd hij benoemd tot adjudant bij den 
Sultan van Madoera; 24 Aug. 1836 werd hij 
kapitein, 7 April 1842 majoor on 7 Jan. 1845 
luit.-kol.; in dien rang maakto hij deel uit van 
de 3c expeditie tegen Bali en bewees daarbij 
grooto diensten. Kort nadat Poland den rang van 
kolonel tit. verworven had (4 Juli 1853) werd hij 
(7 Nov. d. a. v.) eervol uit den dienst ontslagen; 
hij overleed to Tjilatjap den 1 9en Dcc. 1857.

„Toontje” Poland was een bij uitnemendheid 
populaire figuur; met bijzondere voorliefde is 
zijn leven beschreven door W. A. v. Rees, Toontje 
Poland. Indische typen, Arnhem 1867. Vgl. 
Hand. Ind. Gen. VT.1, 1800, ld. 77.

POLANEN (ROGIER GERARD VAN). Geb. to 
Rotterdam 3 Mei 1757, gaat voor het eerst naar 
Indië (bij den Raad van Justitie) 1776—’83, 
studeert dan te Harderwijk in do rechten, pro
moveert er Oct. ’85, vestigt zich in Zeeland, 
maar raakt in ’87 aan ’t zwerven naar Zwitser
land en Noord-Amerika; wordt benoemd tot 
gezant bij de Vereenigdo Staten (1795—’99), 
maar tracht dan naar Indië terug to gaan; komt 
eerst bij den Raad van Justitie aan do Kaap 
(1802—’5), en krijgt dan een speciale zending 
naar Batavia, waar hij, bovorderd tot vioo-pres. 
van den' llóogen Raad van Justitie, veel invloed 
kreeg bij G.-G. Wicso on later tot Raad van 
Indië werd benoemd (1809). Hij krijgt echter 
van Wicso een speciale opdracht naar do Ver. 
Staten (Nov. 1807), hetgeen aanleiding werd 
tot do ingewikkelde geschiedenis der zgn. Ameri- 
kaansche Contracten gedurende het G. G.-schap 
van Daendels (1808—’ll), die zijn vijand was, 
en lang daarna bleef. Komt in 1815 terug naar 
Nederland, hopende in te kunnen treden als 
Raad van Indië. Schrijft tegen Daendels zijn 
te Amsterdam in 1816 anoniem verschenen 
„Brieven betreffende het bestuur der koloniën”; 
maar, ondanks zijn vriendschap met Van den 
Bosch, werd hij telourgesteld, keerde in Oct. 
1810 naar N. Amerika terug, en overleed to 
Bridgeport (Connectieut), 9 Sept. 1833.

Behalve zijn genoemd strijdschrift tegen 
Daendels (ten deele ook tegen H. D. Campagne), 
zijn eenigo Indische brieven van hem gepubli
ceerd door Van Deventer in dl. XIII (1888) 
van Do Jonge’s Opkomst; en zeer talrijke in 
het Supplement daarop van Dr. de Roo (1909,
2 dln.). Zio in dit laatste werk de inleidingen, 
vooral do biografie in dl. II.

POLANISIA VISCOSA D.C. Fam. Capparida- 
“ ceac• Mamang oetan (batav. mal.), Bocboohan 

(jav., soend.); Antjang-antjang, Entjèng-èn- 
tjèng (jav.). Kruidachtige plant, verbreid 
geheel Java beneden 300 Al., op akkers en in 
tuinen. Het is een bekend inlandsch geneesmiddel 
togen velerlei kwalon. Do bladeren worden onder 
tabak gemengd om de narcotische werking 
te verhoogen.

POLÉJANG. Dit landschap is een onderhoo- 
righeid van Bocton, en is gelogen tegenover 
Aloena op het Z.O. schiereiland van Celebes. Het. 
wordt begrensd ten W. door Loewoe, ten N. door 
Laïwoeï, ten O. door Roembia en ten Z. door do 
Straat van Tioro en wordt bewoond door hei
denen.

Literatuur : Beschrijving en geschiedenis van- 
Boeton door A. Ligt voet, Bijdr. t. T. L. en Vlk.. 
IVe Serie 1878, II.

POLÈNG (IKAN) (mal.). Zie JüFFERVIS- 
SCHEN.

POLIANTES. Zie POLYANTHES.
POLITIE. Gedurende het bewind van de CL 

Indische Comjiagnie behoorde de politie tot do 
binnenlandsche aangelegenheden, waarmede het 
Nederlandsch Bestuur zich zoo weinig mogelijk. 
inliet. Alen putte zich uit in het treffen van poli- 
tioneele verordeningen (men zie slechts de lange 
lijst politie-maatregelen in het N.-I. Plakaatboek 
deel XVII bl. XXXII e. v.), die evenwel slecht 
werden nageleefd. De daarbij bedreigde uiterst 
strenge straffen misten daardoor eene gunstige 
preventieve uitwerking. De burgers hadden voor- 
eigen veiligheid te zorgen. Zij hadden een vrij
brief (plakaat van 3 Juli 1667) „ alle on bekendo 
inlanderen buyten hare paggers en van harehuysen 
’s avonds van half seven uuren tot des mor
gens ten half ses uuren met ge welt af te wee ren,, 
ja selfs te dooden sonder voor cenig ongemak te 
dugten, mits daarvan den volgenden morgen 
kennis gevende aan den Landdrost”. De wachten 
waren gerechtigd om hen, die na 9 uur ’s avonds 
„sonder brandent ligt” passeerden, „in cas van 
resistentie sonder scrupule onder de voet te 
stooten.” (N.-I. Plakaatboek deel I bl. 95 en IV 
bl. 35, Het Recht in N.-I. deel XIX bl. 355). 
Op particuliere landerijen verrezen steenen re
doutes; in 1679 werd nog eene premie uitbetaald 
op afgeslagen hoofden van struikroovers. De in 
1620 te Batavia aangestelde Baljuw „zal alommo 
(zie Instructio voor den Bailliu mitsgaders d’an- 
dere dependerende officieren van justitie van 16- 
Juni 1G25) door het Coninckryck van Jaccatra 
mogen vangen, spannen, bekeuren. Den officier 
wert gelast hem tot hulpe ende exercitie van syn 
ampt to voorsien met 4 cloecke Nederlanders 
ende 4 swarte dienaars” (N.-I. Plakaatboek deel 
I bl. 132). Zoodanige oppassers (kaffers) waren 
toegevoegd aan de verschillende officieren van 
justitie, t. w. aan den Advocaat-Fiscaal en den 
Watcrfiscaal (zie RECHTSWEZEN) alsmcdo 
aan den Landdrost (ld. III bl. 3). Het waren ruwe 
kerels, die aan de burgerij veel last bezorgden; 
zij mochten dan ook zonder assistentie van den 
officier niemand aantasten noch een huis binnen
dringen; evenwel waren zij bevoegd op eigen ge
zag op hectcrdaad betrapto misdadigers gevan
gen to nemen, mits daarvan aanstonds kennis 
gevende aan den officier van justitie, terwijl zij 
„gereeckent worden alsoff ze onder ’t ooge haer- 
dcr meesters waeren” wanneer zij uit zijnde met.
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Drossaard der Batavia’sche Ommelanden, aan 
wien werden toegovoegd een schout voor stad en 
voorsteden met substituut en inlandsche dienaren 
dor justitio (N.-I. Plakaatboek XII bl. 740). De 
schout werd in 1804 vervangen door een hoofd- 
schout met den rang van Opperkoopman (ld. 
XIV bl. 26). Het costuum, voorde justitiedienaron 
van dezen hoofdschout voorgeschreven (ld.XIV 
bl. 38), wordt thans nog gedragen door de oppas
sers van do ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie.

Onder Dacndels was de onveiligheid op Java 
tengevolge van de vermenigvuldigde rooverij 
en moorden, die, naar Dacndels schreef, straffe
loos, meerendeels door Javanen afkomstig uit de 
Vorstenlanden gepleegd werden, zoo groot, dat 
hij in 1810 het reizen op het grondgebied van het 
Gouvernement zonder pas aan Javanen verbood 
op straffe van in don ketting geklonken en naar 
de Marak-baai verzonden te worden. (T. v. N.-I. 
1874 I, bl.413). In de stad Batavia werd de politie 
uitgeoefend door den Bailluw met Inlandsche 
Commandanten, in de Ommelanden 
kwartieren verdeeld — door den Landdrost, nu 
ook met rechtspleging belast, met 5 schouten en 
een onderschout. (Dacndels, Staat der N.-O.-I. 
Bezn. I nos. 26, 28, 32).

Het Engclsch tusschen bestuur bracht de eerste 
grondige regeling van het politiewezen onder den 
inlander tot stand. Deze was gebaseerd op do 
indecling van het grondgebied in districten 
onder een Bopati, bij afwezigheid vervangen door 
een Patih, en cene onderverdeeling in divisies 
onder een officer of division. In elke divisie be
vond zich een station of police, met eenigc mantri’s 
en andere beambten der politie: een districtsge- 
wijze indecling dus van de Gouvernements- 
politie. Het politie-rapport van den officer of 
division werd nog in handen gesteld van den aan 
den Regent ondergeschikten Hoofddjaksa en 
Panghoeloe, ter fine van examinalie en advies. Do 
eigenlijk gezegde uitoefening kwam evenwel 
neer op de door en uit de ingezetenen gekozen 
hoofden der dorpen (head-men) met hunno 
nachtwachten. De Omgaande Rechter moest 
aan de Regeering rapport uitbrengen over do 
politie in de gewesten (Regulation van 11 Febru
ari 1814).

De Commissarissen-Generaal schreven aan do 
Commissie, in 1817 door hen belast met het ont- 
wci'pen van een algemeen plan omtrent het politie- 
en justitiewezen, met betrekking tot het eerstge
noemde onderwerp voor: 1°. dat de Procurcur- 
Generaal zal zijn het hoofd der justitie en politio 
en daarin zal worden bijgestaan zoo door do 
Residenten als door do andere officieren van jus
titie, en 2°. dat de administratieve politio zal 
worden opgedragen aan de Residenten of andere 
plaatselijke autoriteiten, volgens nader to 
maken bepalingen, bij welke het verband tus
schen de administratieve en justitieele politio 
zoo na mogelijk zal worden bepaald. Hierin ligt 
besloten het fundament van do thans nog be
staande nieuwe inrichting der politie. Ze werd 
ingericht op dualistischen grondslag, voor Euro
peanen in het Prov. Reglt. op de crimineelo 
rechtsvordering bij het Hoog-Goreehtshof en do 
Raden v. Justitie, voor Inlanders in het Reglt. 
op de administratie der politie enz. onder den 
Inlander in Ned.-Indië. De Procureur-Generaal 
is belast met het toezicht over do „rechts-

den officier, die misdadigers op het spoor was, 
■door hem „hier off daer terzydcn” waren uit
gezonden. (Id. II. bl. 512). Zij plachten toen 
■reeds voor huiselijke diensten ten behoeve van 
die ambtenaren te worden gebruikt en ook hunne 
vrouwen op het rijtuig to volgen, hetgeen in 1811 
{ld. XVI bl. 607) en andermaal in 1827 (Ind. 
Stb. no. 55) werd verboden, doch het gebruik 
bleef nog tientallen van jaren bestaan. Een 
-Landdrost werd in 1651 aangesteld in het be
lang van de veiligheid van het Koninkrijk 
-Jaccatra buiten de stad on do Zuidorvoorstad, 
■inzonderheid tot tegengang van nacktclijko 
strooperijen te plattenlande (N.-I. Plakaatboek 
II. bl. 164), terwijl do Waterfiscaal met 6 bewa
pende vaartuigen den smokkelhandel had tegen 
te gaan (ld. XI bl. 761). Met het oog op do 
■groote onveiligheid te Batavia werd bij resolutie 
van 25 Juni 1686 besloten aan de Boegineezen, 
Makassaren, Baliërs enz., die aldaar verblijf 
hielden, stukken gronds uit te geven buiten de 
stad en hen daar to stellen onder hun eigen hoof
den, tevens in te stellen eene maréchaussee onder 
een Amboineesch Luitenant tot het verrichten 
van patrouillediensten, teneinde het platteland 
wan boosdoeners te zuiveren, welk corps in de 
eerstvolgende jaren nog met twee werd vermeer
derd. Zij moesten de slechte elementen verwij
deren, doch waren niet belast met het opsporen 
■en opvatten van misdadigers, zoodat de onvei
ligheid groot bleef. Deze patrouilles werden 
gesteld onder den Gecommitteerde tot en over 
de zaken van den Inlander, waardoor de macht 
van den Landdrost in de Ommelanden ging tanen. 
In 1754 werd door de Regeering aan het onderge
schikt personeel van den Landdrost verboden 
zich naar de Bovenlanden te begeven zonder den 
Landdrost of diens substituut, die daarvoor 
■evenwel den tijd misten. De Landdrost oefende 
dientengevolge voortaan de politie alleen uit in 
de stad en hare onmiddellijke omgeving. Den 
Gecommitteerde werd voorts de beschikking 
gegeven over kruisvaartuigen tegen de smokke
laars en de zeeroovers, die op de Duizend Eilan
den verblijf hielden. De patrouilles even vermeld 
werden allengs oppassers van den Gccommiteer- 
de. De zoogenaamde buitengewone oppassers 
werden gebruikt als lichte cavalerie, waarmede 
goede resultaten werden bereikt, wat later 
Dacndels leidde tot de oprichting van het corps 
djajangsikars, inlandsche dragonders, tot hand
having van de openbare rust en orde, in elke 
prefectuur van het vroegere Gouvernement van 
Java’s N.-O.kust, in Cheribon en in Bantam, 
-later ook in de Preanger, staande onder het Hoofd 
van Gewestclijk Bestuur. Deze corpsen bewezen 
o. a. in 1830 bij de onlusten in Cheribon, alwaar 
:zij waren samengesteld uit Amboineezen en 
Bengaleezen, goede diensten (Van Deventer, 
Bijdr. t. d. kennis v/h landelijk stelsel op Java 
I bl. 22). Sinds 1874 (Ind. Stb. no. 163), toen zij 
met de cavalerie tot één regiment werden ver- 
eenigd, behooren zij niet meer tot de politie, al 
bleef hunne bestemming schraging van het civiel 
gezag, handhaving der openbare rust en het doen 
van wachten en escortcn naar de aanwijzing van 
den Resident. (Ind. Mil. T. Xno. 1—6 1879, bl. 
297, T. v. N.-I. 1878 II, bl. 323).

De beperking van het ressort van den Land
drost leidde in 1798 tot samenvoeging van het 
ambt van Baljuw der stad Batavia met dat van
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politie” of het opspeuren der misdaden, der 
schuldigen en bewijzen onder de Europeanen; do 
uitoefening dier politie geschiedt door do Fis
kaals (Officieren van Justitie), aan wie onder
geschikt zijn alle ambtenaren of bedienden dier 
politie, onder welke'benaming ook. De rcchts- 
politic over do Inlanders, tevens de administra
tieve of veiligheids-politie is gewestelijk ingc- 
deeld, ze staat onder den Resident, die over 
zaken rakende de politie correspondeert met den 
Fiskaal en met den Procureur-Generaal, wier 
■bevelen hij heeft op te volgen, voorzooverre be
treffende arrestatie van suspecte inlanders, en 
ten aanzien van de rechtspolitie over Europeanen 
•ook voor al het overige. De dagelijksche uitoefe
ning der rechtspolitie over inlanders en der vei- 
üigheidspolitie wordt overgelatcn aan do dorps
hoofden, onder de bevelen van de divisiehoofden, 
die onder het toezicht staan van do Regenten. 
Elk dorpshoofd beschikt over een nachtwacht, 
waaraan de ingezetenen bij beurten deelnemen 
door het bezetten van wachthuizen, gardoes, 
(reeds bij plakaat van 1622 —N.-I. Plakaatboek 
I bl. 95 — werden de voorbijgangers verplicht 
•op te geven, vanwaar zij kwamen en waarheen zij 
igingen; in den regel wordt volstaan met den 
aanroep „werda” en het antwoord „vrind”) of 
het rondgaan als patrouille. Voorts waren nog 
werkzaam als ambtenaren der rechtspolitie over 
inlanders de Hoofddjaksa’s en Djaksa’s. De 
Hoofddjaksa werd beschouwd als, onafhankelijk 
van den Regent, den Resident onmiddellijk te 
zijn toegevoegd om dezen behulpzaam te wezen 
in het geheele gewest in alles wat de uitoefening 
der politie en justitie betrof, terwijl de Djaksa, 
als gewoon ambtenaar der rechtspolitie deel uit
makende van het inlandsch bestuur, als zoodanig 
gesteld was onder den Regent (Rapport van don 
Staatsraad Wichers: R. i. N.-I. XIII bl. 367). 
De Koloniale Marine werd door Comm.^Gene
raal ingcstcld o. m. tegen de zeeschuimers en tot 
bescherming van den handel. Den Waterfiskaals 
werd opgedragen toezicht op het nakomen van 
het Reglt. op het heffen der inkomende en uit
gaande rechten (Lid. Stb. ISIS no. 74); toen in 
1825 (Ind. Stb. no. 27) en 1826 (Ind. Stb. no. 61) 
de Waterfiskalatcn werden afgeschaft, werden 
hunne werkzaamheden als opsporingsambtenaren 
aan de recherche-ambtcnaren, die als vervolgings- 
ambtenaren aan de Fiskaals opgedragen. Do 
Ommegaande Rechter had van zijn onderzoek 
naar do wijze, waarop de politic en justitie in 
de residentie werden geadministreerd, verslag 
uit te brengen aan den Procureur-Generaal en 
aan don Gouverneur-Generaal. Met het oog op do 
uitoefening der politie werd later de residentie 
Batavia verdeeld in 4 kwartieren, van welke het 
Noorderkwartier, omvattende de stad en Voor
steden, werd verdeeld in 5 wijken, in elk waarvan 
als beambte der rechtspolitie een onderschout 
werd bescheiden, die de zaken bij den Fiskaal 
ter vervolging aanbracht (Ind. Stb. 1819 no. 37). 
Intusschcn bleef de veiligheidstoestand veel to 
wcnschen ovcrlaten. De binnenlanden, schreef 
Nahuys in 1826, behooren gezuiverd to worden 
van het groot aantal rond zwervende inlanders, 
waarmede Java vergiftigd is, die hun bestaan 
vinden in rooven, moorden en brandstichten 
(T. v. N.-I. 1879 I bl. 477).

In 1848 bracht de zoogenaamde nieuwo wet
geving het thans nog geldende Reglement op

do strafvordering en Inlandsch Reglement. Do 
divisiehoofden werden omgedoopt in districts
hoofden; de Hoofden der Vreemde Oosterlingen 
waren niot langer de ondergeschikten van do Of 
ficieren van Justitie; doch overigens werd do 
bestaande inrichting bijna geheel gehandhaafd. 
Alleen werd de verhouding van den Procureur- 
Gcncraal en do Officieren van Justitie tot do 
Residenten nader omschreven. In het Reglt. 
op de Rcchterl. Organisatie (art. 181) werd 
bepaald, dat de Procureur-Generaal niet alleen 
tot opsporing, maar evenzeer tot voorkoming 
van misdrijven en overtredingen en tot hand
having der openbare orde en rust de bevelen 
mag geven, welke hij noodig acht; uitgezonderd 
de zoodanige, welke in verband staan tot het 
inlandsch bestuur of de huishoudelijke inrichting 
der desa’s. Deze bevelen zullen die ambtenaren 
hebben op te volgen, doch zij mogen bezwaren, 
welke de uitvoering daarvan raken dan wel do 
bevoegdheid van don Procureur-Generaal om zo 
te geven, onderwerpen aan de beslissing van den 
Gouverneur-Generaal, die verplicht is hierover 
het gevoelen van het Hooggerechtshof in te 
winnen. De politie-ambtenaren en beambten 
van lageren rang dan de Assistent-Resident zul
len ook de bevelen van den Officier van Justitie

sr-

hebben op te volgen betrekkelijk de rechtspolitie 
onder Europeanen, doch de vordering dezer 
dienstverrichtingen zal zooveel mogelijk moeten 
geschieden door tusschcnkomst van den Resi
dent of Ass.-Resident, aan wien zij ondergeschikt 
zijn.

In elk regentschap vond men destijds op Java 
een corps pradjocriis, met geweren bewapende 
Javanen. Het Reglement voor die corpsen is van 
1843 (Ind. Stb. 1849 no. 29). Ze werden, onder 
toezicht van den Resident, gerecruteerd door 
den Regent. Elk corps stond onder bevel van 
een Europcesch onderofficier van het Leger 
(Ind. Stb. 1871 no. 12). Deze corpsen waren van 
weinig nut; ze praesteerden wacht- en transport
diensten, doch boden het gezag voor het bewaren 
van orde en rust geen steun van eenige beteekenis. 
In de Buitenbezittingen werden van lieverlede 
corpsen gewapende politiedienaren opgericht, die 
op last van het Hoofd van gewestelijk Bestuur 
werden aangeworven, onder wiens oppergezag 
zij waren gesteld. Het Reglt. van orde on tucht 
bij do corpsen gewapende politiedienaren in 
Ncd.-Indië werd afgekondigd in Ind. Stb. 1876 
no. 21. In enkele plaatsen waren waterschouten 
aangesteld; zie b. v. voor dien te Batavia de 
Instructie in Ind. Stb. 1864 no. 36. Voorts
waren in N.-I. aan do besturende ambtenaren 
politie-oppassers toegevoegd. / Vermeldenswaard 
is ook de afschaffing, in 1850 begonnen en in 
1874 wettelijk voltooid, van de oud-Javaansche 
instelling van opperdorpshoofden (koewoe, aris, 
penntocs, loorah enz), aangesteld door het dis
trictshoofd om naast het bestuur van eigen desa 
het oppertoezicht to houden over eenigo aan
grenzende desa’s; voor het tot klaarheid brengen 
van misdrijven waren zij van groot nut; zij zijn 
dan ook in vcrschcideno streken heimelijk ge
handhaafd of opnieuw door do hoofden ingesteld. 
De reorganisatio van hot districtsbostuur in 
laatstgomeld jaar bracht voor Java en Madoera 
een groot aantal ondcrdistrictshoofden, Assis
tent-Wcdana’s, hoofden van hot kleinste Gouv.- 
politioneelo eonlieidsgobicd, hot onderdistrict
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de Controleurs B. B. op Java en beter Euro-(raet de uit. leden van dorpsbesturen samenge
stelde onderdistrictspatrouillc — patrol onderan, 
prabot enz. — welke in do voornaamste plaats 
do desa-nachtwakers controleert), nadat reeds 
in IS67 het aantal Assistent-Residenten eene 
zoodanige uitbreiding had ondergaan dat in 
bijna elk regentschap een Ass-Resident beschei
den was. Met deze laatste uitbreiding ging van
zelf gepaard eene wijziging van den werkkring 
van den Hoofddjaksa-, die nu beperkt werd tot 
het gebied, door den Resident rechtstreeks als 
hoofd der afdeeling bestuurd en sedert niet meer 
verschilt van dien van den Djaksa.

Toen aan het inlandsch zelfbestuur op Madoera 
een einde kwam, werd aan de barisans opgedra
gen, om ,niet- gemobiliseerd zijnde, op dat eiland 
de orde en rust te handhaven, wanneer de gewone 
politie-mid delen mochten tekortschieten, en 
tevens het praestceren van bewakingsdiensten 
bij Landsgebouwen. Zij staan onder het toezicht 
van den Resident, doch onder commando van hun 
eigen officieren, door den Gouv.-Gen. benoemd, 
die overleg hebben te plegen met de Europeesche 
Kapiteins-Instructeurs. In 1892 en 1896 hebben 
zij uitnemende politioneele diensten bewezen. Zie 
verder BARISAN.

De bestaande politie-organisatie schonk geen 
voldoening. Er werd in de Indische pers telkens 
weder geklaagd over toename van criminaliteit. 
Eene gewichtige reorganisatie scheen op til. 
De politie, welke op de Ind. begrooting voor 
1866 verhandeld is in liet hoofdstuk betreffende 
de gewestelijke besturen en politie, werd op de 
begrootingen voor de volgende drie jaren over
gebracht naar de afdeeling „Departement van 
Justitie”, omdat men naast het oppergezag 
van den Procureur-Generaal een oppertoezicht 
over de politie wenschte van den Directeur van 
het op te richten Departement van Justitie, en 
ze behield die plaats zelfs, nadat voor 1867 de 
post van een afzonderlijk Departement door den 
Minister was teruggenomen en ze voor 1868 door 
de Tweede Kamer was verworpen, om voor 1870 
te worden teruggebracht naar het Departement v. 
B.B.,zulks niettegenstaande het protest derKamer 
bij de schriftelijke behandeling, hetwelk was 
gegrond op de overweging van vele leden, dat de 
organisatie der politie zoo slecht was, dat zij 
volstrekt verandering eischte, eene verandering 
die alleen'.van het Dept. v. Justitie kon worden 
verwachfóBovendien was de straf van rotting
slagen alsook het passenstelsel afgeschaft, 
door de taak der politie verzwaard scheen. Een 
en ander gaf de Regeering in 1871 aanleiding tot 
het instellen van eene Commissie, bestaande 
uit de Directeuren van Justitie mr. de Pauly 
en van B. B. Verploegh en den Procurcur-Gene- 
raal rar. Last, later aan gevuld met den Directeur 
van O. E. en N. Bosscher, tot reorganisatie van 
het politiewezen in Ncd.-Indië. Blijkens het 
belangrijk rapport van 1874 was haar oordeel 
over den veiligheidstoestand bevredigend. Het 
gewichtigste harer voorstellen tot verbetering 
van den politioneelen toestand was de vrije 
keuze der dorpshoofden, op wie in de eerste en 
voornaamste plaats de zorg voor veiligheid 
orde rust, door Regeeringsinmenging te beperken. 
Voorts wenschte zij uitbreiding en betere be
zoldiging van het lagex-e personeel, vervanging 
van de pradjoei-its door gewapende politie-op- 
passers, toekenning van politie-en rechtsmacht

aan
pcescli toezicht op de Inlandschc ambtenaren. 
De voor de reorganisatie geraamde kosten 
kwamon de Regeering te hoog voor, terwijl do 
andere voorstellen der Commissie evenmin een 
gunstig onthaal vonden. Men liet het aan do 
districtshoofden over, voor do veiligheid in hun 
district te zorgen, het toelatendc dat zij daarbij 
zich bedienden van eigenaardige inlandscho 
middelen, waarbij met het recht op persoonlijke 
vrijheid voor den inlander geen ï’ckening wordt 
gehouden. Kon men in het gewest bogen op een 
(Ass.-)Resident, die, zooals de Commissie dat 
wenschte, door een krachtig optreden, neerko- 
nxende op het aansprakclijk stellen van Regenten 
en Wcdana’s voor den veiligheidstoestand in 
hun ressort, eene goede uitoefening van de politie 
wist te bevorderen, dan was het in dat gebied 
rustig; de misdadigers verplaatsten zich naar een 
ander gebied, en de onveiligheid op Java bleef. 
Voor de wijze waarop een Ass.-Resident in drie 
jarexx tijds zijne als zeer onveilig bekend staande 
afdeeling wist schoon te vegen, zie men diens 
uiteenzetting in Archief voor de Java Suiker 
Industrie 1909, Bijblad bl. 1049. Over het dis
trictshoofd als politiehoofd, zie Bijblad no. 2677. 
Het gevolg van wat de Commissie aanbeval 
is ook, dat in misdrijfzaken nog steeds ijverig 
wordt zorg gedragen dat op het papier het be
wijs van schuld aanwezig is, zonder dat de politie 
naar de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal 
een onderzoek heeft ingesteld, hetgeen tot het 
hooge percentage vrijspraken leidt. Den Contro
leurs B. B. in het binnenland van Java en Mad.
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is later opgedragen (Ind. Stb. 1880 no. 164) do 
uitoefening der rechtspolitio bij ontdekking op 
heeterdaad voor het geval geen politie-beambte 
ter plaatse is van hoogeren rang dan dorpshoofd 
of politieoppasser, en voorts nader gerechtelijk 
onderzoek in ingewikkelde zaken, mits daartoe 
bijzonderlijk gemachtigd, voorschriften welke 
weinig of geen toepassing hebben gevonden. 
Volledige opsporingsbevoegdheid, welke moest 
steunen op de slotwoorden van art. 1 sub 5° 
Inl. Rcglt., is hun een enkele maal door een 
Resident toegekend geworden, doch in liet 
algemeen werd zulks strijdig geacht mot den 
aard hunner betrekking. Intusschen hebben zij 
opsporingsbevoegdheid ten aanzien van opium- 
overtredingen (Ind. .Stb. 1898 no. 278, 1876 no.. 
136 jo. 1889 no. 208), overtredingen in zake 
accijns op inlandsch gedistilleerd (id. 1898 no. 
91), in -en uit voer, bezit en vervoer van- en 
handel in vuurwapenen, buskruit en ammunitie 
(id. 1908 no. 491/2), bescherming van sommige 
in het wild levende diersoorten (id. 1909 no. 
497) cn van natuurmonumenten (id. 1916no. 278). 
Over de rechtsmacht der controleurs, zie 
RECHTSWEZEN.

In 1897 (Ind. Stb. no. 65) werden in do politie
organisatie van Java en Madoera verbeteringen 
ingevoerd. Het werd mogelijk gemaakt, dat de 
politie-oppassers, toegevoegd aan de (Ass.) 
Residenten, Regenten en zelfstandige Patihs 
uitsluitend politiewerk verrichten, doordat aan 
deze ambtenaren over speciale bureau-oppassers 
de beschikking werd gegeven. Bij de districts- 
en onderdistrictshoofden werden bereden poli
tie-oppassers in dienst gesteld. De bezoldiging 
der politie-oppassers werd verhoogd. In enkele 
hoofdplaatsen op Java (te Padang fungeerde
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reeds ccn politie-opziener: Ind. Stb. 1895 no. 
237) werden definitief Europecsche politic- 
opzieners alsmede een Controleur voor de politie, 
•dus beroepspolitic, in dienst gesteld. De 15 
corpsen pradjoerits werden ingetrokken; en, 

het in 1891 in de afdeolingen Lëbak en 
Tjaringin^ opgerichtc, nog lö corpsen gewapendo 
politiedienaren in dienst gesteld, terwijl elders 
de bewakingsdiensten der pradjoerits werden 
opgedragen aan de tegelijkertijd ingestcldc 
politie-oppassers voor wacht- en transportdien
sten: 1995 pradjoerits werden vervangen door 
270 gew. pol.dienaren + 725 pol.-oppassers voor 
wacht en transportdiensten. De betcekenis van 
de nieuwe militaire politie schuilt in het voor
schrift, dat de gew. politiedienaren van anderen 
landaard, zoo mogelijk ook van anderen gods
dienst, moesten zijn dan de inheemsche bevol
king te hunner standplaats, aan welk voorschrift 
evenwel door de Residenten de hand niet is ge
houden, terwijl tengevolge van het ontbreken 
van alle centrale leiding de meeste corpsen voor 
handhaving van orde en rust van weinig waarde 
bleken.

Sinds 1893 is op Java en Madoera de algemeene 
politie nog belangrijk versterkt door het tijdelijk 
in dienststellen van mantri’s politie en politie
oppassers tot tegen gang van den opiumsluik- 
handel in het regie-gebied, welk personeel, tijdens 
de opiumpacht reeds voor een klein deel be
staande, destijds met de algemeene politie geen 
bemoeienis had. Ook werden nu en dan mantri’s 
politie uitsluitend ten behoeve van de algemeene 
politic aangesteld. In hetzelfde jaar werd be
sloten tot het heffen van een hoofdgeld op Java 
en Madoera ter vervanging van afgeschaftc 
heerendiensten; daaruit werden (sedert 1902 een 
afzonderlijke post van uitgaven op de Ind. be- 
grooting) ook bezoldigd ambulante nachtwakers, 
wat gelijkstond met eene krachtige uitbreiding 
der Gouvernementspolitie; in 1905 werd even
wel de begrootingspost niet onbelangrijk ver
minderd, toen op alle Staatsuitgaven, waar 
mogelijk, bezuinigd moest worden. Ook met hot 
aanstellen van bezoldigde vaste desa-naclitwa- 
kers in plaats van de nachtwacht in de desa’s 
werd in 1904 een aan vang gemaakt. Buitenge
wone gemeentelijke politiediensten, binnen het 
gebied harer desa te verrichten, mag de Resident 
van Besoeki van de inlandsche bevolking vorde
ren in het belang der openbare veiligheid (Ind. Stb. 
1004 no. 130 j° 1915 no. 21), van welke bevoegd
heid met goed gevolg gebruik is gemaakt tot 
beteugeling van rietbranden middels strafbewa- 
king van de riëttuincn.

Aan gezien de veiligheid stoestand op de drie 
lioofdplaatscn van Java eene grondige herziening 
van het politiewezon aldaar bleef eischen, werd 
in 1904 ter beschikking van den Directeur B. B. 
gesteld de ambtenaar B. B. Priester tot het ont
werpen van eene reorganisatie voor die plaatsen, 
terwijl de Regeering, doordrongen van de over
tuiging dat voor het binnenland zulks niet minder 
nood zakelijk was, immers de öbconomische ont
wikkeling van den inlander, waaraan met in
spanning van alle kracht werd gewerkt, alleen 
dan zou slagen wanneer hem meerdere zekerheid 
van hot bezit der door hem verworven goederen 
zou zijn gewaarborgd, twee jaren later den rech
terlijken ambtenaar mr. Boekhoudt eene op
dracht gaf van veel ruimere strekking, t. w. het

instellen van een plaatsclijk onderzoek omtrent 
de maatregelen welke genomen zouden kunnen 
worden om te geraken tot verbetering van den 
veiligheid stoestand op Java en Madoera, uitge
zonderd do Vorstenlanden, do particuliere lan
derijen (over den vcilighcidstocstand aldaar, 
zie VORSTENLANDEN en PARTICULIERE 
LANDERIJEN) en do drie hoofd plaatsen, en 
in verband daarmede tot het indienen van do 
noodige voorstellen. Einde 1907 waren beide 
ambtenaren met hun arbeid gereed, en, nadat 
de voorstellen van eerstgenoemde nog in han
den van laatstgenoemde waren gesteld, werd 
voor Java en Mad. één plan tot reorganisatie ont
worpen, waarvoor de noodige fondsen werden ge
bracht op de Ind. begrooting voor 1911.

Het gevolg van de reorganisatie-Priester is 
geweest, dat te Batavia (Mr.-Cornelis inbegrepen), 
Sam&IftniL en ^eTab^iar^mer~ïïarndhavin g van 
den Assistent-Resident voor de politic, de Con
troleur voor de politie is gesupprimeerd en daar
voor in de plaats is gesteld een Hoofdcommissaris 
van politic met een adjunct als sous-chef van het 
hoofd bureau van politie. De betrekkingen van 
schout, water-en onderschout werden ingetrok
ken, eveneens het corps politie-soldaten of 
piekeniers te Batavia en de fondsen voor het 
aanstellen van bezoldigde nachtwakers ter ver
vanging der heerendienstbewaking te Semarang 
en te Soerabaia (Ind. Stb. 1911 no. 253). Het 
ondergeschikte personeel werd met verbetering 
van bezoldiging uitgebreid. Naar rangorde be
staat de organisatie thans uit: hoofdcommissaris 
van politie, adjunct id., commissaris van politie 
der le klasse, wedana van politie, commissaris 
van politic der 2e klasse, hoofdpolitie-opziener, 
adspirant commissaris van politic en assistent- 
wedana van politie, politie-opziener der le 
klasse, id. der 2e klasse, adspirant politie-op
ziener, mantri-politie, hoofdagent en hoofd 
rechercheur, posthuiscommandant der le klasse, 
id. der 2e klasse en rechercheur, politie-agent 
der le klasse, id. der 2e klasse en recruut (Ind. 
Stb. 1914 no. 322 j°. 1916 no. 666) Voor hunne 
uniformen, rangaanduiding, bewapening en uit
rusting, zie Ind. Stb. 1918 n° 261. Tot betere voor
bereiding voor hun taak werden doorde Regeering 
cursussen geopend, welke men in het moederland 
Indië benijdt, tot opleiding van adspirant-commis
sarissen te Batavia, van adspirant-politie-opzie- 
ners en eveneens van politieagenten der le klasse te 
Batavia, Semarang en Soerabaia; de eerstge
noemde twee cursussen te Batavia zijn vereenigd 
tot de Politieschool (Ind. Stb. 1914 no. 635 j° 
1915 nos. 273 en 420, 1916 no. 460). Het Hoofd 
van do Politieschool is tevens chef van het aan 
die school verbonden Centraal Kantoor voor do 
dactyloscopie (dit onderwerp behoort tot den 
werkkring van het Dept. van Justitie: Ind. Stb. 
1911 no. 234) bij de politie, alwaar de rangschik
king der van de politie ontvangen signalemcnts- 
kaarten van verdachte personen geschiedt vol
gens het systeem Henry (Bijblad, no. S751).

Naar aanleiding van do reorganisatie-voor- 
stellen-Boekhoudt, die toen reeds er op wees 
dat do ontwaking van het zelfbewustzijn van 
den inlander behalve uitbreiding van personeel 
eene betere organisatie van do politie eischt als 
waarborg voor bescherming van do rechten van 
den inlander, werden, teneinde de centrale 
leiding van de politie door den Procureur-Gene-
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; Vorstenlanden en de Buitenbezittingen in two© 
klassen. Om te voorkomen dat de agenten aan 
hun politiewerk worden onttrokken, is heb 
aantal bureau-oppassers der Bestuursambte
naren vermeerderd. Ingevolge het voorstel tot 
oprichting van kleine corpsjcs geoefende politie
agenten is bij wijze van proef te Scmarang een 
honderdtal agenten der 2c klasse (rccruten )■ 
gekazerneerd (Ind. Sfcb. 1917 no. 54) on is — 
voorshands alleen voor de drio grooto hoofd
plaatsen — de mogelijkheid geopend een be
paald aantal polit-ie-agenten der 2c klasse (geen 
rccruten) toe te laten tot een dienstverband 
(id. no. 111).

Met uitzondering van den mantri-politic is- 
het lagere personeel van de algemeeno politie 
in Ncd.-Indië vanaf den rang van politie-opziencr 
der lc klasse, ingeval ter plaatse een commis
saris van niet lageren rang dan dien der le klasse 
is bescheiden (dit laatste geldt niet voor hoofd
agenten en hoofdrechercheurs), onderworpen 
aan een Voorl. Reglt. van tucht (Ind. Stb. 1916- 
no. 66S). De telephoon- verbindingen der politie
ambtenaren werden uitgebreid. Aan de wenken 
ten aanzien van het gebruik der geheime poli- 
tiefondsen werd gevolg gegeven door do Regee- 
ringsverklaring, dat den inlandschen ambte
naren alle in redelijkheid gemotiveerd te achten 
uitgaven worden vergoed en dat het geven van 
voorschotten aan die ambtenaren wordt aanbe
volen (Bijblad no. 7585). Blijkens Kol. Verslag 
1917 is in voorbereiding de unificatie der straf
vordering, waaraan ten grondslag ligt de door Mr. 
B. voorgestelde unificatie van de politie, alsook 
de voorgestelde afschaffing der Chineesche hoof
den.

raai effectief te maken, op do begrooting ge
bracht een tweede Advocaat-Generaal en 3 
Inspecteurs-Generaal. De Minister van Koloniën 
wist evenwel de Tweede Kamer van liet nut 

deze door alle Indische adviseurs voorge
stane herziening niet te overtuigen. Do talrijke 
andere voorgestclde maatregelen komen gaande
weg in behandeling, tot nu toe met het navolgend 
resultaat.

De Gouvernementspolitie draagt nu den naam 
Algcmccne Politie, in tegenstelling met do 

technische- en de desapolitie. Het personeel 
de Algcmccne Politie wordt nu aangcstcld 
het geheele gebied van Ned.-Indië, beneden 

den rang van mantri-politie evenwel alleen 
voorzooverro boëcdigd (Ind. Stb. 1918 no. 126).

Als onderdeel van de politic is in gesteld onder 
de bevelen van den Procureur-Generaal een 
politieke inlichtingendienst, bestaando uit een 
hoofd van den dienst met plaatsvervanger te 
Batavia en een ambtenaar te Soerabaja (Ind. 
begr. 1917), welk personeel aan den opsporings
dienst deelneemt.

De voorgestclde centralisatie van de gewapen
de politie, welke niet meer zou zijn aan te wer
ven vooreen bepaald gewest,evenals kazernccring, 
beperking van de wacht- en transportdiensten, 
alsmede instelling van een dépot voor de africh
ting (met kaderschool) kwam tot stand. De ge
wapende politie bleef evenwel onder het Dept. v.
B. B., alwaar ze nu eene afzonderlijke afdeeling 

'vormt, waarvan het hoofd is de Chef van het 
in 1912 (Ind. Stb. nos. 172 en 576) voorgebed 
Ned.-Indië tot één geheel vereenigd, van do 
Algemeene Politie afgescheiden, corps gewapende 
politiedienaren van ^ 10.000 man, verdeeld in 
22 divisiën, waarvan op Java 2, in elk der ge
westen van do Buitenbezittingen één, onder
verdeeld in brigades, welke gegroepeerd zijn tot 
detachementen. De divisiën en detachementen 
zijn gesteld resp. onderdivisic-commandantcn der 
le en 2e klasse (de niet zelfstandige der 2e 
klasse voeren den titel van afdcelingscomman- 
dant) en detachements-comnndantcn. Ook werd 
een Adjunct-Inspecteur voor dezen dienst inge
steld. De bestuursambtenaren hebben de volle 
beschikking over de gewapende politie in hun 
ressort, evenwel onder de noodige waarborgen 
tegen misbruik. Zie Bijblad no. 8529. Als regle
ment van tucht voorde gewapende politie geldt, 
in ge wijzigden vorm, dat van 1876.

Ook buiten de drie hoofdsteden van Java zijn de 
schouten vervangen door commissarissen van poli
tie, met samensmelting van het Europeesch perso- 
neeldcr politie in geheel Ned.-Indiö tot één corps 
(Ind. Stb. 1914 no. 322).Do formatie van het 
personeel der algemeene, alsook dat der gewa
pende politie, wordt naar de behoefte jaarlijks 
bij de begrooting vastgesteld. De algemeene 
politie is gewestgewijze ingedeeld, met afzon
derlijke indeeling voor groote centra van be
volking. De bezoldiging der mantri’s politie is ver
hoogd. De bezoldigde nachtwakers ter vervan
ging der hcerendienstbewaking, de politie-op- 
passers voor wacht- en transportdiensten, de 
oppassers tot bewaking van districtsgevange- 
nissen en vervoer vandaar van gevangenen, do zoo mogelijk van'Gouvernements-politie-ambtena-
opiumpolitie en de zoutpolitie (op Madoera) ren heet eene handreiking ten doel hebbende be-
werden op Java en Madoera in vasten dienst perking van liet personeel der algemeene politie,
ingelijfd bij de algemeene politie, met vcrdeeling Blijkens het Kol-Verslag kan de veiligheid van 
van de politie-agenten in drie klassen, in de persoon en goed niet bevredigend genoemd!

van
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Vermeld zij nog de zeepolitie tot tegengang 
van zeeschuimerij in de straat Madoera, in 1911 
ingesteld door vermeerdering van het politie
personeel in de residentie Soerabaja, met be
schikking over 2 motorbooten en 5 prauwen. 
Voor de technische politie d. i. bosch-, zout- en 
koffiepolitio enz. zie men elders. Voorts de in
stelling van niet door het Gouvernement bezol
digd, doorliet Hoofd van Gew. Best. of namens- 
dezen door het Hoofd van Plaatse lijk Best. van 
een akte van aanstelling voorzien, tijdelijlc 
politie-personeel ten verzoeke en ten behoeve 
van beheerders van ondernemingen van land- en 
mijnbouw en mijnexploitatie, alsmede van in- 
dustrieele ondernemingen tot bewaking en be
veiliging daarvan, hetwelk aan politie-ambtc- 
naren wordt toegevoegd (Ind. Stb. 1916 no 550). 
Voor zelf besturend gebied zie Bijblad no. 8680. 
Tot behoud van den wildstand kan zoodanig 
personeel worden aangesteld door den Directeur 
van B. B., die zelf do ambtenaren aan wijst, aan wie 
dit personeel wordt toegevoegd (Ind. Stb. 1817 no. 
13). Zio nog Ind. Stb. 1910nos. 271/2cn 1912nos.. 
573/4. Alle niet van Landswcge bezoldigd politie
personeel, ook dat der zelfbesturen, draagt de uni
form van de algemeene politie (Ind. Stb. 1915 no. 
262). Do bewapeningen uniformeering van Lands- 
wege van corpsen inlandsche nachtwakers in de 
Buitenbezittingen, bezoldigd uit de afkoopsoim 
voor gemeentelijke politiediensten, onder leiding
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worden. In 1910 bedroeg het aantal gevallen II bl. 1015; C. do Groot, De politie in do groot» 
van moord en doodslag in do residenties Batavia, handelsstcdon op Java in het algomcen en die to 
Semarang, Rembang, Madioen, Soerabaja, Pa- Soerabaja in het bijzonder in Kol. Tijdschr. 191 &
socroean, Besoeki rosp. 02, 50, 00, 108, 57, 107 bl. 257, 409; Nota over de nageri-politie in do 
93; kötjoc-partijen in Batavia, Rembang, afd. Oeloo Socngci (Z. en O. afd. v. Bornco)
Soorakarta en Djokjakarta resp. 08, 31, 15, 19; Ass- Rest. Schaank in T. B. B. 1913 bl. 485; Nota
roof op den openbaren weg in Batavia, Rembang, idem in afd. Bandjcrmasin en Ommelanden
Djokjakarta resp. 14, 10, 14; veediefstallen in van Controleur Nix in T. B. B. 1913 bl. 488?.
Batavia, Pasoerocan, Soerakarta, Madioen, mr. W. Boekhoudt, Centralisatie van de politie
Kediri resp. 320, 204, 143, 477, 142. Het verre- in Ind. Gids 1914 II bl. 1472; C. Lulofs, Nacht-,

meest voorkomend delict is diefstal. Ter wakerskorpsen in T. B. B. 1914 dl. 47 blz. 207 ; H.
J. Köhlor, Do Toba-Batakker als gowapende po
litiedienaar in T.B.B. 1914dl. 47 bl. 99; C. Lulofs,. 
Het tuchtrecht bij de gewapende politie: een 
belangrijke Rcgeeringbeslissing in T. B. B. 1916: 
dl 51 bl. 55; mr. A. S. Hirsch, De rietbranden 

het totaal der wegens on het nieuwe strafwetboek in Arch. v. d. Suiker- 
Ind. in N.-I. 1917 bl. 2005; mrs. W. F. Haaso 
en W. Boekhoudt, Boekoe Pcnoentoen, Hand
leiding ten gebruike bij het voorloopig onder
zoek in strafzaken van inlanders in N.-I., 4o 

(Crimineele Statistiek van N.-I.). Zie ook uitgave, 1917; I. H. Misset, Het recht der poli-.
tio in T.B.B. 1917 dl. 51 bl. 469. .

POLITIEROL. Zie RECHTSWEZEN. 
POLOMBANGKÈNG. Een district

van

weg
zake van diefstal als misdrijf gepleegd, werden 
vóór do invoering van het nieuwe Strafwetboek, 
dat geen diefstal als overtreding meer kent, 
jaarlijks d: 10.000 personen veroordeeld; voor 
inlanders bedroeg het totaal der to dier zake 
veroordeelden 2/3 van 
misdrijf veroordeelden. Het aantal wegens 
misdrijf veroordeelden bedroeg over de jaron 
1907 t/m 1913 gemiddeld per jaar 15.482 inlan
ders, 502 Vrecmdo Oosterlingen en 125 Europe
anen
RECHTSWEZEN.

Literatuur: Valentijn, O. en N. Oost-Indiö 
IV bl. 250; Dr. F. de Haan, Priangan I bl. 4, 7, 
66, 279. 284; Prae-adviczen N.-I. Juristen-Ver- 
eeniging 1887 bl. 88 van mr Heijligers, Faes en 
mr. Abendaoon over do vragen: Welke zijn dc 
leemten in de wettelijke bepalingen betreffende 
dc veiligheidspolitie op Java en Madoera, en 
op welke wijze kan hierin worden voorzien?; 
mr. C. H. Nieuwenhuijs, De uitoefening van 
politie in N.-I., 1895; Notulen Kedirische Land- 
bouwvereeniging over Ind. Stb. 1896 no. 104 
(onbezoldigde politie-oppassers) in Ind. Mercuur 
1897 nos. 13, 33 en 34; H. E. D. Engelhard, Dc 
korpsen gewapende politiedienaren in de Buiten
bezittingen in Tijdschr. B. B. 1900 dl. 19 bl. 303; 
lt. Boonstra, Het Indisch politiewezen in Ind. 
Mil. T. 1902 dl I. bl. 49,119; Ind. Mercuur 1902 
no. 22, Het rietbrand vraagstuk in Besoeki; J. L. 
van Gennep, Dc rietbranden in de afd. Kraksaan 
en hunne oorzaken in T. B. B. 1904 dl. 26 bl. 
243; Agoes Soera Pringga, Panjclidikan dari 
djalannja pentjoeri dan gogol-gogol (Leidraad bij 
het opsporen en arrestecren van dieven en helers) 
in T. B. B. 1906 dl 30 bl. 353 en Ind.Gids 1906 
II bl. 1368; A. Hanegraaff, Hoe het thans staat 
met den assistent en do veiligheid aan de Oost
kust van Sumatra, 1910; mr. dr. R. Tj. Mees, Het 
recht en de politie bij de inl. bevolking op Java 
en Madoera, zooals daarvan gebleken is uit het 
ingcstclde onderzoek naar hare mindere welvaart 
in Orgaan van Moederland en Koloniën, 1910 bl. 
13; J. C. Gastens, Reorganisatie van de politie in 
T. B. B. 1910 dl. 38 bl. 7 met Repliek in id. bl. 
110 en F. K. Overduijn, Dupliek in id. dl 39 
bl. 321; P. J. F. van Heutsz, Reorganisatie der 
politie op Java in T. B. B. 1910 dl. 38 bl. 70; 
M. van Geuns, Het rietbrandenvraagstuk in 
Pasocroean, Madioen en Kediri in Sb. Handels, 
blad 30 Aug. en 1, 2, 13, 14, 15 Sept. 1911; mr. 
J. W. Ramaer, Rietbranden op Java in Ind. 
Merc. 1911 no. 45; J. van Aalst, Administratie 
en Statistiek van de Politie en Justitie voorzoo- 
ver in handen van do Afdcelingshoofden op Java 
en Mad. in T. B. B. 1911 dl. 40 bl. 255; A. 
Hoorweg, Do gewapende politic in N.-I. in T. 
B. B. 1911 dl. 41 bl. 228, 275; J. F. A. C. van 
Moll, Het rietbrandoncuvel in de residentie 
Kediri in Arob. v. d. Suiker-Ind. in N.-I., 1913

do->^-:‘ *
onderafdeeling Takalar, afdeeling Soenggoov- 
Minasar gouv. Celebcs en Onderh. Het bestaat

• yvan

uit do landschapjes Male wang, Bonto Kedatto,. ƒ -- / */"■ 
Montjongkomba en Lassang, elk bestuurd door/^’*"'*'^
een Glarang, uit de rechtstreeks onder den regent ' * -
staande ornaments- of Kalompowankampongs 
Patalassang, Sompoe, Pasoeleang, Bilatjadi, Ta- 
masongo, Salaka en Sabintang, en uit de vroeger- 
zelfstandige, doch thans onder den regent van 
Polombangkèng gestelde Glarangschappen Ballo 
en Manoedjoe. De enclave vormt een zelfstandig- 
district. Dc regent woont te Paleko (Malewang),. 
en moet gekozen worden uit do glaranggeslaoh-- 
ten van Malewang, Bonto Kedatto en Montjong
komba. De bodem is voor het grootste deel vlak 
en nabij do Oostclijke Goascho grenzen heuvel
achtig. Landbouw on veeteelt zijn de bestaans
middelen van de bevolking, dio als onrustig, 
roofziek en zeer aan haar adat gehecht bekend 
staat.

Literatuur : De feitelijke toestand in het Gou- 
vernementsgebied van Calebes en Onderhoorig- 
hedon door P. J. Kooreman, Ind. Gids, Fcbr. 
1883 en volgende.

POLONG (jav., soend.). Zie PISUM.
POLYANTHES TUBEROS A L. Fam. Amarylli 

daceae. Soondal malam (mal.), Këmbang sêdèp 
malëm, Këmbang soendël malëm (jav., soexb ) 
Bolgewas uit trop. Amerika, in Indië veol ge
kweekt om do zeer welriekendo witte bloemen.
(Tuboroson), die ook in het haar worden gedra-- 
gen.

POLYGALA BUTYRACEA Hechcl,, fam. Po- 
hjgalaceae. Kruidachtigo plant uit tropisch Afri
ka. In Indië als proef gekweekt om do olie 
houdendo zaden, dio de „Bourre du Gabon”' 
lovoron. Do to Buitenzorg gonomon proeven, 
gaven geono goedo resultaten, wijl de zaden 
niet golijktijdig, doch geleidelijk rijpen, waardoor- 
do oogstkosten to hoog worden. Er zijn op Java 
ook volo inlandscho soorten van dit geslacht;, 
sommige dienen voor geneesmiddel, als P. glome- 
rata Lour. (Soond. Djockoct. rualèla), andere- 
wordon giftig geacht, als P. venenosa Juss.. 
Eerstgenoomdo soort bevat vooral methylsalicy-. 
laat, laatstgenoemde saponino.
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G. G. voor een reis naar Portugal als poperschip 
ngekocht, samen met Linschoten op 23 Nov. 

15SS uit Goa, en op 20 Jan. 1589 uit Cochin, zeil 
hot vaderland, via Torccira (Azoren of 

Vlaamsche eilanden), alwaar men 24 Juli d. a. v. 
ter reede kwam. Hier blijft Linschoton twee jaar 
op ’t eiland achter, maar D. G. gaat 30 Aug. met 
do vloot op de Sancta Cruz door naar Lissabon, 

hij 15 Sopt. aankomt (aldus blijkt uit Fi- 
gueiredoFalcao’s Livro van 1007, ed. 1859, p. 17S; 
verg. Linscholen’s Itincrario, Cap. 90, slot), blijft 
hier O^maandën "ISphansch document van 10 
Febr. 1000 bij Ijzerman, p. 113 en 30), vaart dan 
thuis met Hamburgsche schepen, en is ca. midden 
April 1590 of iets later in zijn vaderstad terug.

Hier te Enkhuizen hertrouwt D. G. weldra, en 
maakt, nu als koopman door zijn in Port.-Indië 
gewonnen kapitaal, tusschen 1590 on 1594 — 
kritieke jaren in do voorbereiding der Ned. 
scheepvaart naar Oost-Indic, zie bij PLANCIUSl 
— drie reizen naar Lissabon, waar D. G. immers 
van zijn 11e—10e jaar was geweest, en half ver- 
portugeescht was (zie ook onder). Vóór Nov. 1591 
heeft nu de Amstcrdamsche boekdrukker Cornelis 
Claesz al in handen 25 zeekaarten van den te 
Lissabon wonenden Sp.-Port. kartograaf Bartlio- 
lomco Laso (of de Lasso), waarvan Planeius op 15 
April 1592 zijn groote wereldkaart (thans te Va- 
lencia) gemaakt heeft en op dien dag aanbiedt 
aan Hoeren Staten; terwijl toen, vóór 17 April 
1592, Cornelis Claesz „daerenboven (sic) bij cla- 
ren gescrifto in Spaenscher talen oyck geeregen 
(had) de secreten van der zeevaert van Oost-en- 
de Wcst-Indien, Afrika, China ende andere dier- 
gel. landen” (De Jonge, Opkomst, I, p. 168). En 
in ditzelfde jaar 1592 verschijnt te Leiden een 
nieuwe uitgave van Waghenaer’s Spieghel der 
Zeevaerdt, als „Thresoor der Zeevaert”, waar 
zich achterin (p. 197—199) bevindt een eerste bij
voegsel „Van alle den handel van Coopmanschap 
die in Indien ghoschiet, ende wat avontueren in 
doso landen gkebueren: Ghoschreven wt den 
mont van Dirck Gerritz die daor vier en twintich 
(lees: hoogstens 21) jaren verkeert ende ghehan- 
delt heeft, ouer gheheel Indien”, alsmede een 
vierde bijvoegsel (p. 203—204), „Hoornen wt 
Portugael sal seylen na Oo.->t-Indien ende van 
dacr na China, Japan ende meer ander landen”, 
dat natuurlijk óók uit Pomp’» koker is. Bijvoeg
sel 2—3 daartusschen zijn echter door Ijzerman 
(p. 18) herkend als ontleend aan Linschoten’s 
brief uit Goa aan zijn ouders te Enkhuizen van 
(eind) 1584, hiervóór genoemd.

Deze coïncidentie van feiten in 1591—92 is zóó 
verdacht toevallig, dat, gelijk roods bij PLAN- 
CIUS hiervóór werd ondersteld: Dirck Gerritsz 
Pomp, do Enkhuizer-Lissabonnor-Goances, met 
80 % waarschijnlijkheid do geheime tusschcnper- 
soon is geweest, om na zijn le of 2e reis Enkhui
zen—Lissabon en terug (1590—91) èn de 25 Laso- 
zeckaarten èn do „secreten van der zeevaert” 
in Sp. taal aan Cornelis Claesz te Amsterdam, 
on daarmede aan Ds. Planeius, in handen te spe
len vóór rosp. Nov. 1591 en half April 1592.

Linschoton bleef builen dit alles, want die zat 
nog tot ^ 15 Dec. 1591 op Terceira, vaart dan 
met een gechurtord Vlissinger schip naar Lissa
bon, vertoeft hier van 2 Jan. — 17 Juli 1592, en 
vaart dan, via Sotubal, naar Texel, en is pas op 
3 Sept. ’92 te Enkhuizen thuis.

Doch do vriendschap tusschen de twee Enk-

POLYGALA GLOMERATA Lour. Lidah ajam 
(MAL.),Djoekoet malèla, Malcla (soend.). Kruid
achtige plant tot 0.80 M. hoog, met witte, panrs- 
gcvlckte bloemen, groeiendo in do laagvlakte 
tot -L 1250 M. boven zee. Wortel en blad zijn 
een veel gebruikt inlandsch geneesmiddel tegen 
velerlei kwalen.

POLYSCIAS NODOSA Seom. Fam. Araliaceae. 
Djaliroe, Djaranan (jav.), Ki langit (soend.), 
Daoen papeda (mal. amb.). Boom van matige 
hoogte, op Java beneden 1000 M. niet zeld
zaam. Het hout schijnt gebruikt te worden 
(in do Molukken) voor planken voor prauwen. 
De bladeren bevatten een giftige saponine-ach- 
tige stof, die ze geschikt maakt om als visch- 
vergif te worden gebruikt.

POMBAK (mal.). Zie KATÉ.
POMETIA. Plantengeslacht der Sapindaceeën 

met eenige soorten in den Archipel, die vermoede- 
lijk niet voldoende onderscheiden worden. Inl. 
namen o.a. Koengki (mal ), Leungsir (soend.). 
Het hout is geschikt en gezocht voor huis- en 
bi-uggenbouw; van P. pinnata worden do olie
houdende zaden geroosterd en het zoete vrucht- 
vleesch rauw gegeten.

POMP (DIRCK GERRITSZ), gowoonlijk enkol 
DIRCK GERRITSZ genoemd, of ook D. Gsz. 
China, wegens, het land waar hij als eerste Ne
derlander verbleef. Over hem bestaat een recente 
uitgave der Linschoten-Veveeniging (1915).door 
,J. W. I jzerman, waarin tal van nieuwe Spaan- 
•sche bescheiden, en voor het eerst met zijn fami
lienaam „Dirck Gerritsz Pomp”; terwijl Prof. A. 
Wiclimann in 1899 een eerste afzonderlijke Duit- 
sche studio over „Dirck Gerritsz” had gepubli
ceerd. In het onderslaande worden ten deole 
nieuwe conclusies medegedeeld.

Geboren le Enkhuizenjn 1544 of begin 1545, 
aldaar( ?) overleden ïrTöf na 1608. Gaat als jongen 
van elf jaar (vrage: wegens den dood zijner moe- 
•der?) naar Lissabon in huis bij twee tantes, daar 
getróuwd met Holl. kooplui; ligt hier 5 jaar op 
school, gaat terug naar Holland, en dan in de 
groote vaart op Holl. schepen als tolk (voor het 
Port., later ook Spaansch) en pennlst. Vertrekt 7 
April 1568 als „passagier” naar Port.-Indië met de 
vloot van den nieuwbenoemden G.-G. d’Athaydo, 
vestigt zich te Goa (als koopman ?), maar maakt 
verscheiden reizen op Port.-Ind. vloten, deels ge
wis als konstabel (ongeveer: onderoflicier-arlil- 
lerist).

Hier vindt hem Linschoten, na zijn aankomst 
te Goa op 21 Sept. 1583, getrouwd met een 
Vlaamsche vrouw, en wordt zijn vriend. In een 
brief aan zijn ouders, toen wonende te Enkhui- 
zeü
Gerritsz” al eenmaal naar China en Japan was 
geweest — een reis die heen en terug naar Goa 3 
jaar duurde — en nu in „dit iacr” (1584) er op
nieuw heen was gevaren ais konstabel (Ijzerman, 
p. 10). Van deze tweede China-Japan-reLs van 
D. G. met het schip Sancta Cruz, drukte later 
Linschoten het logboek over het traject Macao— 
Nagasaki en Nagasaki—Macao af, onder vermel
ding van D. G.’s naam, als resp. Cap. 36 en 41 
(5—31 Juli 1585, en 20—ca. 30 Maart 1586) in 
zijn Reys-ghcsclirift van 1595. Met dit schip 
Sancta Cruz keert D. G. te Goa in voorjaar 1588 
terug, vindt daar zijn vrouw overleden, maar Lin
schoten nog aanwezig; en gaat nu op hotzelfdo 

•(particuliere) schip Sancta Cruz, dat door don
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huizers, tc Goa in 1584 gelogd, blijft in 1592—95 
bestaan. Linschoton publicoort, als gozogd, in zijn 
Rcysgh03chrift van 1593 do tweo Capita 3G en 41, 
onder vermelding van don Enkhuizor „Comta- 
pcl”Dirrick Gerritsz; en noemt „oenen Dirck Gor- 
xitsz. naturcel van Enchuysen”, lator „oonon 
Dirc Gerritsz. van Enchuysen, die .... 20. jaron 
in Indien gherosideort luidde”, mot blijkbare 
derschoiding tweemaal in Gap. 92 van zijn aan 
dat Rcys-gheschrift voorafgaand „eerste Boock”, 
hot Itincrario. En Ds. Phncius onderhoudt van 
zijno zijde do rclatios met, on het — voor zijn kri
tische natuur vcclzoggond — respect voor Pomp, 
door in zijn (anonieme) Memorie van ca. April 
159S (een paar maand vóór Pomp’s wegvaren op 
een reis naarlndië boWesten om; zie beneden) als 
één van zijn 4 bronnen te noemen „het Portu- 
gysch bocck van Dirck Gerritss van Enchuysen”, 
en in zijn (tweede anonieme) Memorie van voor
jaar 1G00 (toen Pomp gevangen' zat in Zuid- 
Amerika) schamper op Linschoten af te geven: 
„dat men niet nae en volgo ’t geeno Jan Huygen 
uit de Portugyscho zeeschriften (sic /) van Dirck 
Gerritzen zeer qualick gesteld heeft” (De Jonge, 
I, p. 188 en 195). Door dit laatste ziet men te
vens, liocvccl Linschoten aan Dirck Gerritsz had 
te danken, want het gaat hierbij niet om China on 
Japan, maar om de vaart bij de Kust van Guinee. 
Deze twee gewichtige getuigenissen van Plancius 
ontbreken èn bij Wichniann cn bij Ijzerman.

Linschoten heeft dus rechtstreeks in zijn Reys- 
glieschrift van 1595 diverse Port. stukken vertaald 
die hij gekregen had van D. O., en die D. G. zelf ten 
deele kan hebben geschreven, maar grootendeels 
op do toen en liter gebruikelijke achterbak- 
sche wijze zal hebben gccopieerd of aangekocht. 
Het versterkt hot vermoeden van D. G.’s tus- 
schenkomst in 1590—’92 to Lissabon voor Cor- 
nelis Claesz. en Ds. Plancius op ongomeene wijze.

In 1595 maakt D. G. dan nog een rois naar 
Porto (Oporto), de volgende (twee) jaren tweo 
reizen naar de Oostzee (Spaansch document bij 
Ijzerman, 1. c.), en vortrekt op 27 Juni 1598 met 
de ongeluksvloot onder Mahu en Do Cordes be
westen om naar Indië, nu nis tolk voor Port. en 
Spaansch op het vicc-admiraahchip (o. c. p. 11G 
en 34); wordt, bij ’t sterven van admiraal Mahu 
op 24 Sopt., kapitcin-schipper van liet kleinste 
der 5 vaortuigen (liet jacht of de vlieboot „Do 
Blijde Bootschap”, liter hernaamd „Het Vlie
gend Hert” of „Ciervo Bermcjo”). Hij deelt wel
dra in de onheilen van deze schopon na het door
varen van Straat Magall a.es raakt in Nov. 1599 
krijgsgevangen in Chili (Santiago), en wordt pas 
in begin 1003 verlost, om in 1004 via Callao, Pa
nama cn Lissabon thuD to varen. Voor deze Zuid- 
Amerikaamsche periode zie uitvoerig bij Wich
niann, o. c. p. 20—94; Ijzerman, o. c. p. 25—107.

Ook hier had hij nog do bizondoro verdiend o, 
dal op instigatio van hem, die aLs allorcorstoNodor- 
lander in Japan was gewoost, het vieo-admiraal- 
sehip (Do Liofdo) dóórging naar Japan om or in 
April 1G00 als éérste Holl. schip aan to komon; cn 
dat hij, tijdens zijn gevangenschap, hot oudsto 
oorspronkelijke bericht van Ned. zijde over Chili 
en Peru opstoldo (begin 1003), dat tot nog too be
kend is (origineel bij Ijzerman, p. 98—104; Duit- 
soho vertaling bij Wichniann, p. 53—02).

Het slot van zijn loven is pas onlangs door 
Ijzerman aan het licht gekomen, uit con zin
snede in ’s Rijks Archief, dio bij Do Jonge, Op

komst III, 1805, p. 259, was weggolaten. „Dirrick 
Gerritsz van Enckhuysen” blijkt op 20 April 
1G0G mee to zijn gevaren uit Texel naar Oo3t- 
Indië met do vloot onder Paulus van Cacrden, 
aan boord van do Patani maar in Jan. 1G08 
uit B'-intam wcgcns ouderdomsgebreken op cigon 
verzoek te zijn teruggokcerd met de vloot 
Corn. Matolief den Jonge; of hij in Sopt. d.a.v. 
Holland tcrugz&g, blijkt niet (zie IJzqrman’s 
„Journacl van Hendrik Ottscn”, 1918, p. 185—
iso): “

De schijnbaar grooto moeilijkheid, dat er tweo 
halfbroers D. Gsz. Pomp zijn go woest (zio de 
archief-uittreksels in IJzorman’s monografie, 
1915, p. 108, en 92), is waurschijnlijk zóó op 
te lossen, dat de oudere D. G. kind was uit 
zijns vaders eerste huwelijk, do jongero D. G. 
kind uit diens tweede; deze laatste verlijdtacten 
to Enkhuizon tusschen 1579 en Febr. 1590, gaat 
in 1598 mee met zijn ouderen halfbroer, en sterft 
18 Nov. 1599 to Valparuso.

POMPELMOES. Zie CITRUS AURANTIUM 
DECUMANA.

POMPOEN. Zie CUCURBITA PEPO.
PONG TAI HAI (chix.). Zie STERCULIA 

SCAPHIGERA.
PONGAMIA GLABRA Vent. Fam. Legumino- 

sae-Papilionatae. Krandji (jav.), Malapari (mal. 
mol.), Ki pahang (soend.). Matig hooge boom, 
alleen to vinden op droge stranden, vaak in 
groepen bij elkaar. Hot hout is onbruikbaar

e walgelijk riekende bast is een middel tegen 
schurft. De zaden on vruchten gaan door voor 
vergiftig, speciaal voor visschen; do votte olie 
uit de zadon is een goed middel tegen huid- 
ziokten.

PONGGOK. District, bohoorende tot het Soe- 
soehoenansgebied van de afdeeling en het re
gentschap Klatèn, residentie Soerakarta. Het 
heeft vier onderdistricten met name Ponggok, 
Polan, Pangkalan en Karangnnom. Op de dis
trictshoofd plaats ligt de suikerfabriek Ponggok. in 
de onmiddellijke nabijheid waarvan de bron van 
dien naam wordt aan getroffen, die door haar bui
tengewoon rijk debiet bijzondere vermelding ver
dient. Deze bron levert het irrigatie water voor 
een uitgestrekt cultuurgebied, o.m. voor de sui
kerondernemingen Ponggok en Ivaranganom. 
Het district had eind 1905 eeno bevolking van
55.000 zielen, w.o. 100 Europeanen, en 170 Chi- 
ncczen.

PONOROGO (PANARAGA). Afdeeling, regent
schap en controle-afdecling der rcs. Madiocn, 
metende 1243 K.M*. en vormende het midden
deel van het gewest. Deze afdeeling telde in 1915:
418.000 zielen, waarvan 150 Europoatien en 810 
Chineezen. De grenzen zijn: ten Noorden, do af- 
dceling Magëtan van dit gewest — voor het Wes
telijk Va en do afdeeling Madioen van dit 
gewest voor het Oostclijk a/3 gcdcclto —; ten 
Oosten, Zuidoosten en Zuiden, de residentie Kë- 
diri;ten Westen, do afdeeling Patjitan van dit 
gewest voor do Zuidelijke en do residontio 
Soerakarta voor de Noordelijke helft. Do afdcc- 
ling heeft 5 districten, mot name: Ponorogo, 
Somoroto (hoofd plaats Kahoeman); Djëbëng 
(hoofdplaats Balong); Ardjowinangocn (hoofd
plaats gohucht Tamansari vandedcsaSambit)on 
Poeloeng. Do niet genocnido hoofd plaatsen zijn go- 
lijknamig. Het anntftl desa’s bedraagt 314. Do ge
steldheid des lands is bergachtig, aan drie zijden
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PONOROGO (PANARAGA). District van do 
contröle-afdccling, het regentschap on de afdco- 
ling Ponorogo, residentio Madioen; met 4 onder- 
districten on 73 desa’s. Het telde \ilt. 1905 cene 
bevolking van 85.000 zielen, waaronder ^ dO 
Europeanen en ^ 640 Chineezen. Het Westelijk 
deel van het district is vlak, de grootcrc Ooste- 
lijko helft is bergachtig. De bodem is over hot al
gemeen vruchtbaar. Do afdeelingshoofdplaats 
Ponorogo is in dit district aan den grooten post
weg Madioen—Ponorogo—Slahoeng—Patjitan 
gelegen (zie afdccling PONOROGO). Landbouw 
en veeteelt zijn do hoofd bronnen van bestaan. 
Zoowel de suikerfabrieken Kanigoroen Pagottan 
als de inlandscho bevolking planten in dit district 
suikerriet, de beide eerstgenoemden voor de Eu- 
ropeesche markt, de laatste voor de Inlandscho 
markt. Ook de inlandscho bevolking plant hier en 
daar op haar velden suikerriet, dat uitgeperst 
wordt in primitieve, door buffels getrokken mo
lens, terwijl het sap uitgedampt wordt tot koeken 
on ponnen. Het product wordt op de pasars ver
kocht. Vergunning tot de oprichting van eene 
suikerfabriek is i.i dit district verleend aan de

insluitende het in het midden gelegen Zuidelijk 
deel der Slahocng-Madiocn vlakte, welke flauw 

Zuid naar Noord helt. Van hare zusterafdcc-van
ling Patjitan wordt de afdeeling gescheiden door 
een bergrug Pagër-gocnoeng, waarin ter plaatse 
alwaar zjj beide grenzen aan do residentie Socra- 
karta, do 665 M. hooge top Gëdé verrijst. Voorts 
verheft zich op de Oostgrens do Wilis, welke — 
als eon ineengestorte vuurberg — bestaat uit een 
aantal onregelmatig door elkander geworpen top
pen en pieken, waarvan eonigc als in een kring 
omgeven het meer van Ngëböl (Tëlaga-Ngëbcl). 
Aan den Westelijken voet van den Wilis, aan den 
grooten weg van Madioen naar Ponorogo aan
grenzend aan de afd. Ponorogo, doch nog in de 
afdeeling Madioen, ligt. een warme bron, met na
me Oemboel, waarvan het water veel koolzuur 
en ijzer, nevens cenige andere bestanddeelen 
bevat, drinkbaar is en versch een staalachtigen 
smaak heeft-, doch cenigen tijd bewaard, veel van 

'zijn smaak verliest. Deze bron wordt als bad
plaats om het geneeskrachtige water geëxploi
teerd door den Gewestelijken Raad van Madioen. 
De afdeeling bevat bijna het geheele boven
stroomgebied der k. Gandocng of rivier van Ma- 
diocn, den voornaamsten zijtak van de Böngawan 
Solo. Op ± 9 K. M. afstands van Ponorogo, in 
de nabijheid van de onderdistricts-hoofdplaats 
Djëtos (district Ardjowinangoen) zijn de përdikan- 
desa’s Tëgalsari en Karanggëbang met hun 
grootc en wijdvermaarde pësantrèns (Moham- 
medaansche onderwijs-inrichtingen), vroeger door 

tot 3000 bereikend aantal jongelingen be
zocht. Deze priesterscholcn zijn evenwel, zooals 
zoovele andere godsdienstscholen, in de laatste 
jaren verloopen. Beide desa’s hebben een drukke 
pasar, zijn groot, netjes en welvarend. De school 
werd in 1742 gesticht door Pakoe Boewana II, die 
na de inneming zijner kraton Kartasoera hierheen 
gevlucht was. Bij de desa Glang, die ook Ngocra- 
wan wordt genoemd, liggen ruïnen van een kra
ton, wellicht die der hoofdstad van het oude Hin- 
doerijk van Daha. Talrijk zijn do Hindoe-oud- 
heden van dit regentschap; zie OUDHEDEN. 
Opden GoenoengDarawati (den hoogsten Wilistop, 
2551 M.) treft men 4 steenhoopen in den vorm 
van afgeknotte pyramiden aan. Daarbij, een wei
nig lager, 2 terrassen door muren van aarde en 
ruwe steenen omgeven.

De inlanders verbouwen in dit vruchtbare re-
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IKoloniale Bank tot een maximum jaarlijkschon 
aanplant van 1600 bouws. J.

PONOROGO (PANARAGA). Hoofdplaats
i

van
gelijknamige afdeeling, regentschap en district, 
in de residentie Madioen; ligt 100M. bóven zee 
in de vruchtbare vlakte. Eind 1905 bedroeg haar 
zielental ruim 16.000, waarvan bijna 60 Euro
peanen en 630 Chineezen, voor wie een afzonder
lijke wijk is aangewezen. Zij is [de zetel van den 
assistent-resident, den regent, den controleur en 
den patih van het gelijknamige district. Het is eene 
nette, welvarende plaats, met inlandscho Christen
gemeenten en de astana (begraafplaats) van 
Bat&ra Katon, volgens de traditie een Madja- 
paitschen prins, stamvader van een der regenten
geslachten ; diens talrijke afstammelingen vor
men den zoogenaamden Ponorogo’schcn adel, die 
zeer arm is, den akkerbouw uitoefent, maar met 
onderscheiding door den gemeenen man behan
deld wordt. Die astana heeft zeven dikke ring- 
wallen; do toegang is verboden. Voorts is de 
hoofdstad bekend om de inlandsche papiermake
rij (zie PAPIER). De landwegen, waaraan do 
hoofdplaets Ponorogo ligt, zijn : een Westelijk" 
over Somoroto en Badégan naar Wonogiri (res. 
Soerakarta); een Zuidelijke naar Sëlahocng met 
Zuidoostelijke afsplitsing over Sambit (district 
Ardjowinangoen) naar het gewest Kediri; een 
Noordelijke naar Madioen ; en een Oostelijke naar 
Poeloeng en do onderdistrictshoofdplaats Poc- 
dak. Onderling zijn al deze plaatsen door nog 
meer wegen verbonden.

PONOS AKAN’SCH. Zie BOLAANG-MON- 
GONDOUSCH.

een

i

:

gentschap rijst, koffie, tabak en suiker. De suiker
ondernemingen Kanigoro en Pagottan, beide in 
de afdeeling Madioen gelegen, hebben in de 
afd. Ponorogo suikerrietaan plantin gen aangelegd, 
waarvan het product op de fabriek wordt ver
werkt. Voor de suikerfabriek Kanigoro (toebe- 
hoorende aan de Koloniale Bank) was het hoofd
doel daarvan om te zien of de aanplant van sui
kerriet in Ponorogo voldoende loonend zou zijn om 
een suikerfabriek aldaar op te richten, waartoe aan 
voornoemdo bankinstelling concessie is verleend 
tot een maximum jaarlijkschen aanplant van 
1600 bouws, waarvan door haar echter geen ge
bruik is gemaakt. Wel waren bereids door haar 
voor het fabrieksemplaccment gronden in do 
desa’s Doeroengan en Pengkol, gelegen in de 
districten Ponorogo en Somorato der afdeeling 
Ponorogo aangekocht, doch verder is de zaak 
niet gevorderd. De concessie Ponorogo is sedert 
door de cultuurmij. Kanigoro aan het Gouv 
teruggegeven. Erfpachtsperceelen zijn er niet.

.

PONTANG. District van de contröle-afdccling, 
het regentschap en de afdeeling Sórang, residen
tie Bantam; met een oppervlakte van 138 K.M.3 
en 39 desa’s. De hoofd plaats heet Bëgog.

PONTIANAK (ten rechte: Poentianak, mal.). 
In verschillende streken van den Indischen 
Archipel wordt door de bevolking geloofd, dat 
do ziel van cene vrouw, die in het kraam
bed sterft, in een geest of spook van zeer 
kwaadaardig karakter verandert. In het Maleisch 
heet zulk een geest poentianak, in het Socnda- 
neesch koentianak, op Z.O. Borneo (West Doe
soen) koengkianak, op Nias bechoe matiana,

>
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in hot Tagaalsch (Jilippijnon) patianak, „kindor- 
doodor”. Do pontianak wordt zeer gevreesd, 
vooral door zwangcro vrouwen, aan wie zij do 
moedervreugde niet gunt, die zij zelf niet heeft 
mogen genieton. Dit wraakzucht doodt zij do 
barende vrouwen, of zij vernietigt do vrucht, 
door onzichtbaar in den moederschoot door te 
dringen. Dit geeft een snijdend govocl in don 
buik der barende; hiordoor is dus de werking 
der poentianak te bespeuren. Gowoonlijk doet zij 
zich voor in do gedaante van een vogel, soms 
ook verschijnt zij als cenc vrouw, dio ccno holte 
in den rug heeft. Bij sommige volken, o. a. bij 
dcMinahasers, bestaat hot geloof, dat de poontia- 
nak hot op de mannen heeft voorzien, omdat zij, 
zwanger en zonder man in het doodenverblijf 
komende, alleen haar kind moet grootbrengen. 
Zij zoekt dus den eersten den besten man, dien 
z'j kan krijgen, in don dood mede to nemen. 
Om te voorkomen, dat in hot kraambed gestor
venen als poentianak zullen gaan rondvlicgen, 
belet men haar lijk op allerlei wijzen zich te 
bewegen, op te staan of iets aan te grijpen. In 
do handpalmen en onder de oksels wordt een 
ei gelegd, tusschen do nagels worden dorens, 
spelden of naalden gestoken, het lijk wordt be
dekt met een stuk vischnet, of in do kist vast- 
gcspijkerd, het haar wordt over het gezicht ge
legd en de kist wordt met glasscherven of andere 
scherpe dingen opgevuld. Als universeel middel 
tegen de poentianak gebruikt men de vruchten 
of do doornige takken eener .citrus-soort, die 
daarom in de Molukken lömon soewanggi (booze- 
gecsten-citroen) heet.

Literatuur : A. Maass, Durch Zentral-Sumatra, 
II, 2-JG—248, 259 en de daar aangehaalde bron
nen ; Van der Tuuk: Kawi-Balineesch Woorden
boek, IV, 36, i. v. poentiyanak; J. Alb. T. Schwarz 
Tontemboanscho Teksten, Vertaling, bl. 160, 
161, 169, 170; [Adriani & Kruyt, De Barc’e-sprc- 
kende Toradja’s van Midden-Celobcs, II, 45, 
47. 114,

PONTIANAK. Afdeclingder residentie Westcr- 
afdeeling van Borneo, om vattende delandschappen 
Pontianak, Koe boe, Landak, Sanggau, Sekadau 
en Tajan, zoomedo het onder rcchtstreeksch 
bestuur gebracht landschap Möliau. Zij wordt 
bestuurd door een assistent-resident met stand
plaats Pontianak en is verdeeld in 4 onder- 
afdeelingcn nl. Pontianak, Landak, Sanggau en 
Sekadau (Gouv. Bosl. 18 Aug. 1910n°. 11).

PONTIANAK. Landbeschrijving. Land
schap gelegen op de Westkust van Borneo, 
ressorteerende onder de ondcrafdeeling en afdee- 
Jing van denzclfdcn naara der residentie Westcr 
afd. van Borneo. Het wordt begrensd: ten W. 
door do Cluneesche zee, ten N. door Mampawa 
en Landak, ten N.O. door Landak, ten O. door 
Tajan en het onder rcchtstreeksch bestuur ge
brachte landschap Möliau en ten Z. en ten Z. O. 
door Koe boe, en wordt gevormd door het stroom
gebied van do Kapooas, de machtigste rivier van 
de residentie, waarvoor zie BORNEO IV B, 
Deel I blz. 360—363. Tot het landschap Pon
tianak behoort het eiland Datoe. De oppervlakte 
van het landschap bedraagt 4545 K.M.3 (iets 
meer dan de provinciën Zuid-Holland en Utrecht 
tezamen). Do grenzen zijn omschreven in do 
aan het contract van 13 Juni 1911 gehechte 
opgavo letter A.

Bevolking. Uit0 1915 was do sterkte der

bevolking 300 Europeanen, 2300 Dajaks,. 
± 49000 andere inlanders (Maleicrs, Boeginoezenr 
Javanen), ^ 16000 Chineczen, ^ 400 Arabieren 
en andere Vreemde Oosterlingen, totaal ^ 67000* 
zielen. De Maleicrs zijn eensdeels afstammelingen 
van de grondvesters van het rijk, w.o. Arabieren, 
Boegineezen cn Maleicrs van Bandjërmasin, 
Matan cn Mampawa, anderdeels nakomelingen 
van personen, die uit verschillende streken 
het gewest in latcren tijd hierheen verhuisd zijn, 
om zich aan do vexatiën van hunne vorsten te 
onttrekken. Zij vinden hun bestaan in de klap
percultuur cn in den kleinhandel. De Boegincc- 
zen kwamen vooral omstreeks de helft der vorige 
eeuw naar Pontianak, alwaar zij als werkkrach
ten tot ontginning van klappertuinen zeernoodig 
waren. De Dajaks zijn over het algemeen zeer 
arme lieden, die in den ladangbouw een schamel 
bestaan vinden. De Arabieren leven van do 
klapperteelt en den coprahandel. Bij het 
vorstengeslacht wegens zijne Arabische afstam
ming en niet minder bij de bevolking staan zij 
in hoog aanzien. De Chincezen behcerschen den 
economischen toestand van het landschap. Zie 
overigens over landbouw, nijverheid, handel en 
verkeer het artikel BORNEO. Als belangrijke 
plaatsen zijn te noemen: Soengai Kakap, Koeala- 
Kakap, (zie BORNEO Dl. I. blz. 370), Mandor 
(zie aldaar) en Batoc Lajang, halverwege de 
monding van de Kapoeas en de stad Pontianak, 
waar zich de begraafplaatsen van de Sultans van 
Pontianak bevinden.

Geschiedenis. Do stichting van het 
Sultanaat Pontianak dagteekent van de laatste 
helft der 18o eeuw. In 1772 bracht Pangéran 
Sjarif Abdoo’r Rahman, de zoon van een Ara- 
bischen fortuinzoeker, genaamd Sjarif Hoesein 
ibn Ahmed .el Kadri, die zich voornamelijk door 
zijne vroomheid tot rijksbestierder van Mam
pawa had weten te verheffen, eeiie vestiging tot 
stand, welke door hare gunstige ligging en het 
verstandige bestuur van Abdoe’r Rahman spoe
dig tot bloei geraakte en Pontianak (zie aldaar) 
gcheeten werd. Het duurde niet lang of do O.-I. 
Corap. kwam met deze welvarende handels
plaats in aanraking. De Sultan van Bantam 
stond nl. aan haar zijne aanspraken op Soeka- 
dana en Landak af, waarna zij in 177S den com
missaris Willem Adriaan Palm daarheen zond, 
dio mot Abdoc’r Rahman een contract sloot, 
waarbij deze formeel als Sultan werd erkend, 
aan hem Pontianak cn het landschap Sanggau 
of Sesango in leen werden afgestaan en aan do 
O.-I. Comp. handelsvoordeelon werden verze
kerd, dio tot do oprichting van een liandciseta- 
blisseraent te Pontianak leidden, hetwelk evenwel 
om de geringe winsten in 1791 weder gesloten 
werd. De pogingen van Abdoe’r Rahman om 
zich mot gewold meester to maken van Sanggau 
of Sesango mislukton evenwel en ook later heeft 
Pontinnak’s heerschappij zich nimmer over dat 
landschap uitgestrokt. Meer succes had Abdoe’r 
Rahman in Mampawa, waar hij zijn oudsten 
zoon Sjarif Kasim als Panömbahan aanstelde. 
Na zijn overlijden in 1808 volgde Sjarif Kasim 
hem als sultan van Pontianak op, dio Goesti 
Djali, een zoon van den verdroven vorst, tot 
Panömbahan van Mampawa aanstelde, en zich 
door onderlingo huwelijken van diens vriend
schappelijke gezindheid verzekerde. Abdoe’r 
Rahman en zijno opvolgers boweerden ook do

van
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generaal-majoor der infantoriq C. H. v. Rietscho
ten te Pontianak óverkwam, tonoindo een onder
zoek omtrent de onlusten in te stellen. Die op
stand werd spoedig bedwongen en sedert bleef 
de rust onverstoord.

Bestuur. Vroeger stonden allo inlandscho
onder

suprematie to hebben over Landak, Tajan en 
Matan, zonder dat zij in die landschappen echter 
ooit cenig gezag hebben kunnen uitoefenen. Dien
tengevolge is hunne suprematie over die land
schappen nimmer erkend geworden. Na het 
herstel van het Nederlandsche gezag in den In- 
dischen Archipel werden nieuwe contracten ge
sloten met Pontianak, Landak en Matan en toen 
de Sultan van Pontianak in 1S22 voor goed 
afstand had gedaan van zijne aanspraken op Ta
jan ook met den Vorst van dat landschep, aan 
wien dc titel van Pnnëmbahan werd verleend. 
Blijkens het mot Sultan Kasim van Pontianak 
gesloten contract stelde hij zich onder dc be
scherming van het N.I. Gouvernement, dat 
samen met hem hot gezag zou uitoefenen en dc 
inkomsten declcn. Kort hierop stierf Sultan 
Kasim. Zijn broeder Sultan Osman volgde hem 
op, met wien nader werd overeengekomen, dat 
hem jaarlijks een vaste som zou worden uitge
keerd, terwijl liet meerdere der inkomsten zou 
komen ten bate van ’s lands kas.In 1855 werd 
de tachtigjarige Sultan Osman op eigen ver
zoek van het gezag ontheven en opgevolgd door 
zijn zoon Sultan Hamith, met wien een nieuw 
contract werd gesloten, bepalende dat de vaste 
jaarlijksche toelage aan den Sultan zou bedragen 
ƒ 50400 en dat justitie en politic over alle inwo
ners van het rijk, van welke natie ook, door het 
Gouvernement zou worden uit geoefend. Sultan 
Hamith stierf in 1S72 en werd opgevolgd door 
zijn oudsten zoon Sjarif Joesocf, met wien in 
1879 een nieuwe overeenkomst werd aangegaan, 
inhoudende o. m., dat de uitoefening der politie 
over de inlandsche bevolking in Pontianak buiten 
dc gouv. etablissementen wordt toevertrouwd 
aan het rijksbestuur in overleg en in overeen
stemming met do gouvernementsambtenaren. 
Tegelijk werden geregeld de belastingen, welke 
de Sultan van zijne onderdanen 
Dajaks — mocht heffen en welke hccrendiensten 
deze verplicht waren te prestoeren. Een deel van 
het Kongsi-gebied Mandor (zie aldaar) werd 
tijdens zijn bestuur definitief bij het Pontianak- 
sche rijk gevoegd. Sultan Joesoef stierf in 1895 
en werd ojïgevolgd door Sultan Sjarif Moha- 
mad, die al dadelijk na zijn optreden met de 
traditiën van de min of meer op Arabische wijze 
ingerichte hofhouding brak.

Den 13 Juni 1911 werd een nieuw politiek 
contract met het zelfbestuur gesloten, dat bij 
Gouv. Besluit van 8 Jan. 1912 no. 44 j°. 2G Maart 
1912 no. 23 goedgekeurd en bekrachtigd werd. 
Daarin zijn verschillende aangelegenheden om
trent de rechtstreeks aan het Gouvt. onderhoorigc 
personen, politie, vaststelling burgerlijk en straf
recht door het Gouvt. nader geregeld, terwijl aan 
bestuurder, landsgrooten en ambtenaren van hot 
zelfbestuur vaste uitkeeringen uit de landschaps- 
kas werden verzekerd. Nog werd het reeds in 1886 
door het zelfbestuur ter beschikking gesteld stuk 
grond (Q paal) onvoorwaardelijk aan het gouvt. 
afgestaan en zulks om het verkrijgen van zakelijke 
rechten daarop mogelijk te maken.

Vermelding verdient nog, dat in verband met 
een in het laatst van Juli 1914 in de ondcraf- 
decling Mampawa onder de Chineezen uitge
broken opstand, welke ook onrust in de omlig
gende landschappen dreigde te verwekken, van 
Java troepen naar Pontianak werden gezonden, 
terwijl de tot Rcgeeringscommissaris benoemde

kampoengs in het- gouvernementsgebied 
een hoofd, bijgestaan door eenigc köbajans. 
Sedert Oct. 1910 zijn die kampoengs samenge- 
voegd tot complexen, elk onder een pëmbakal, 
bijgestaan door köbajans.

Het gezag in het land schap berust bij den 
Sultan, die in alle belangrijke aangelegenheden 
overleg pleegt met zijne landsgrooten (wazir’s). 
Het bestuur wordt namens don sultan in overleg 
met en naar do aanwijzingen van den Resident 
en de betrokken bestuursambtenaren gevoerd 
door districtshoofden (wakil-radja), onder wie 
kamponghoofden staan.

In 1908 werd een landschapskas opgericht.
Literatuur: Borneo’s Westcrafdeeling door 

P. J. Voth; Nederlandsch Oost-Indic door Mr. 
P. A. v. d. Litli; Twee maanden op Borneo’s 
Westkust door M. Buys; J. J. K. Enthoven, 
Bijdragen tot de geographic van Borneo’s W. 
Afd. T. A. G. 1903, blz. 810—869; Nota betref
fende het landscliap Pontianak, T. A. G. 1912 
blz. 203—210; Bijlagen Hand. St. Gen. 1911—12 
no. 301—-9. ■- ; ! ' _

PONTIANAK. Hoofd plaats van de residentie 
Westerafdeeling van Borneo, tevens hoofdplaats 
van gelijknamige afdeeling en onderafdceling 
cn van het Sultanaat van dcnzelfden naam. Zij 
ontleent haar naam, volgens de overlevering, aan 
de geesten, poentianaks of pontianak’s, die ter 
plaatse verblijf hielden toen Abdoe’r Rahman, 
de eerste stichter der plaats, zich op die plek 
vestigde. Zie BORNEO, Dl. I. blz. 369.

PONTJA SOEDA (jav.). Zie JASMINUM 
QUIN QUENERVIUM.

PONTJANG KËTJIL. Een van de kleine eiland -

=

ook de

jes in de baai van Tapanoeli (Sumalra), waar 
zich'in 1752 de Eogelschen vestigden. Het is een 
van dc punten, die het langst in handen van 
Engeland zijn gebleven.

PONTJO KOESOEMO. Onderdistrict van het 
district Pakis, regentschap en afdeeling Malang, 
residentie Paso'eroean. In den bloei van do Gou- 
vernements koffiecultuur produceerde dit onder
district de meeste koffie van geheel Java. De desa 
Pontjokoesoemoalleen heeft welcens30.000 pikoels 
koffie geproduceerd. Op dc hoofdplaats waren in 
dien tijd twee grootc Gouvernements koffie pakhui
zen, terwijl er nog vier andere weren in desa’s 
van hetzelfde onderdistrict..

POON. Poonachtige visschen (Triylidae) be
boerende tot de Scleroparei, Aeanthopteryjii 
(zie VISSCHEN), komen in enkelo geslachton 
(Lepidoliifjla, Peristcdion) meest uit diep water 
in den Archipel voor. Nauw hiermede verwant 
is Dody'opterus (zie VLIEGENDE VISSCHEN).

PORA. Zie SIPOERA.
PORCELEINHOORNS (C'ypruca). Zio GAS- 

TROPODEN.
PORONG. I. Hoofdarm van dc Brantas (Zio 

BRANTAS. DELTA-WERKEN). II. Naam van 
een district in de afdeeling Sidoardjo, residen
tie Soerabaji, met 148desa’sen 5 onderdistrictcn. 
Het heeft belangrijke suikerindustrie cn de gelijk
namige hoofd plaats heeft een uitgebreide Chinee- 
sche wijk. De bevolking, welke 1 Jan. 1916
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i 92.000 ziolon telde, waaronder een 140tal 
Europeanen, 370 Chincezcn en een 20-tal andere 
Vreemde Oosterlingen, heeft veel van malaria te 
lijden.

PORSÉA. Plaatsje aan de Zuid-Oostzijde van 
het Toba-mcer in do residentie Tapanoeli. Hier 
begint 'dé Asalian-rivier, die het water van het 
Toba-mcer afvoert. Het plaatsje kan in de toe
komst van betcekenis worden. Hier ligt een 
grootc brug over do rivier voor den weg, dio 
eenmaal Toba met Pömatang Si Antar, dus de 
Oostkust met Tapanoeli, zal verbinden’. In Au
gustus 1914 werden de gelden uitgetrokken voor 
het stuk Pëmatang Si Antar—Porséa-brug, vor
mende de nog ontbrekende 87 K.M. van den 
Toba-weg. Bovendien wordt hier een uitgestrekt 
moerassig terrein, waarop geen der marga’s aan
spraak maakt, opgehoogd met de bedoeling het 
tot een grootc, centrale marktplaats, speciaal 
voor rijst, te maken. Als kruispunt van land
en waterwegen is Porséa zeer geschikt voor een 
belangrijk handelscentrum’. :

PORSOBOERAN. Oude Hoofd plaats der onder- 
afdeeling Habinsaran der Bataklanden (Suma- 
tra) en als zoodanig standplaats van den civiel 
gezaghebber. In 1911 werd de bestuurszetel ver
plaatst naar een nieuw gestichte die
den naam Nassau ontving, x!

PORTIBI (PËRTIBI). Eertijds een zeer voor
name kampong in Padang Lawas, residentie 
Tapanoeli, waarschijnlijk een centrum van gees
telijk leven, zooals de Hindoe-overblijfselen, in 
de nabijheid aangetroffen, bewijzen. Zij is thans 
gesplitst in Portibi djoeloe (bovenstrooms) en 
Port ibidjaó (benedenstrooms). In het begin dezer 
eeuw had Portibi 33 kampoengs onder zich met 
^ 1000 huisgezinnen, daarmede het landschap 
Batnng Panó vormende.

Beide Portibi zijn aan den rechteroever van do 
Batang Pané, die tot hier voor kleine prauwen 
bevaarbaar is, gelegen, nabij de monding van do 
Siroemambe. Beide kampoengs zijn vuil en smerig, 
omgeven doorlevende bamboe-omheiningen.

Geschiedenis. Do hoofden hadden in 
het begin der vorigo eeuw grooten invloed en 
groot gezag. Een onder hen was de krijgs
haftige Palocwan Djoenmdoel Alam, trouw 
bondgenoot van Toeankoe Tamboesè, dio in 
den Padri-oorlcg in het Noorden zulk een ge
wichtige rol gespeeld heeft. Naden val van Daloe- 
Daloe, do hoofdplaats van T. Tamboesè, in 1838, 
werd nabij Portibi eone redoute met een kleine 
militaire bezetting gebouwd, dio in 1843 weer 
verlaten werd. In den onrustigen tijd, die daarop 
volgde, waren Portibi en Hadjoran do hoofd
kam pc engs op de vlakto van Padang Lawas, doch 
ook sedert dien tijd dagteekont de splitsing van 
eerstgenoemde kampoeng, tengevolge van on- 
cenigheid tusschon Patoowan Djoemadocl Alam 
en zijn broeder Patoowan Koomala di atas, dio 
hem overleefde en feitelijk zijn opvolger werd. 
Deze had toen Portibi djaó gesticht. Toon in 
1879 het Gouv. zich andermaal in Padang Lawas 
vestigde, werd Portibi tot afdeelingshoofdplaats 
aangewezen, totdat in 1882 het wonscholijk word 
geacht do hoofdplaats to verleggen naar Goe- 
noeng Toewa en in 1907 naar Si Boohooan.

PORTUGEEZEN (ZWARTE). Naam in do 
17o en 18e eeuw op Timor door do Hollanders 
gegeven aan die mestiezen van Midden-Timor, 
vooral van het landschap Oikoesi (aande Noord

kust) mot het naar binnen in ’t Z.O. gelegen Am- 
benoe, dan bij uitbreiding ook van do rijkjes 
Amakono (daar bcZ.), Sónöbait (thans Mölo; 
boZ.W. van Amakono), Amanoobang (Z. van 
do tweo vorige, aan do Zuidkust), en Amarasi 
(Z.W. van Amanoebang, en Z.O. van Koe- 
pang), die door do (heusche) Portugeezen, met 
hun hoofd zetel sedert 1661 te Lifao in Oikoesi, 
aangestookt werden tegen het Hollandsch ge
zag, sedert 1613 te Koepang gevestigd. De door 
deze Midden-Timoreezen in gang gehouden be
roeringen vonden haar hoogtepunt in de periode 
1745—1756, toen eindelijk Amarasi, bij het 
Contract door den opperkoopman Paravicini 
(zie dezen naam) op 9 Juni 1756 te Koepang 
gesloten, het hoofd in den schoot lei, en de 
onmiddellijke zuidelijke bedreiging van onze ves
tiging te Koopang een eind nam. Een naspel 
had het nog in Nov. 1761, toen de krachtige 
Ho 11. resident H. A. von Pluskow aan het 
Noorderstrand van Oikoesi door de aanvoerders 
der Zwarte Portugeezen, Francisco Hornaj (of 
d’Orney) en Antonio da Costa, werd vermoord.

Tiouwens, óók met de heusche (blanke) Por
tugeezen traden de Zwarte Portugeezen her
haaldelijk in strijd, met name die van het rijkje 
Oikoesi plus Ambence; wat in Aug. 1769 zelfs 
leidde tot do overmeestering en verbranding 
van den Port. bestuurszetel te Lifao, en de 
daarop gevolgde stichting van Dilly als Port. 
hoofdplaats op Timor van 10 Oct. 1769 af.

Daar de hoofden van deze Zwarte Portugee
zen niet alleen min of meer Portugeesche bas
taards waren, en Port. namen en titels droegen, 
maar ook inderdaad Portugeesch meer of min 
vloeiend spraken, nevens hun eigen West-Timo- 
reesche taal (hot zgn. Dawan of „Javaanscb”), 
was een andoie door de Hollanders aan hen ge- 
goven naam de van de kusten van Koromandel 
en Malabar door dezen mcegebrachte term van 
Toepassen, dus: doe-basja’s, d. i. „ticee-taligen”, 
het Engclsch-Ind. Dubash\z\e> dit woord in Yule 
& Burnell, Hobson-Jobson, 1S86; of 2e ed. 1903).

Het afdoende keerpunt in dezen meer dan 
een eeuw langen strijd tusschen de Hollanders 
in Koepang met hun inlandsche bondgenoot en 
(om de heele baai van Koepang heen; met ook 
de rijkjc3 Amabi en Amfoeang), en de blanke 
plus zwarte Portugeezen — begonnen ca. 1630, 
geluwd pas na do verdrijving van het Port. 
bestuur uit Lifao —, is geweest do slag bij 
Penfccik (penë foeik = wilde maïs), Z.Z.O. van 
Koepang, op 9 Nov. 1749; toen „hot hoofd der 
Toepassen of zo genoemde Tenenty Generaal 
der Swarto Portugeezen” — Port. tenente geral 
— luilenant-generaal —, Gaspar da Costa uit 
Oikoesi, daarbij kwam te sneuvelen, Amarasi 
vergiffenis vroeg, en do andere „koningen” 
van West-Timor zich uit de nederlaag der Zwarte 
Portugeezen door do vlucht redden. Zie het ./ 
verhaal van dezen slag bij Haga, ïüdschr. Bat.
Gen. XXVII (1S82), p. 389—408, vooral p. 391; 
on verg. er do Port. namen en titels der inland
sche hoofd oir op p. 393.

Na dezen slag, die Koepang rechtstreeks 
had bedreigd, schijnen pas de Papangers 
(zio dezen naam) als inlandscho rustbewaar
ders tegen do Zwarte Portugeezen op Timor 
to zijn gekomen. In het relaas van dezen slag 
worden echter „Mardijkers” hot eerst als Com- 
pagnio’s troepen na do Hollandsche genoemd,
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dc Middollandscho Zee, veroorzaakt door liet 
optreden der Turken tegon de Italiaansche 
steden, togen Venetië.in do eerste plaats.

Maar, al mocht reeds in do eorste jaren der 
16e eeuw de handel bewesten Vóór-Indiö wijzi
gingen ondergaan ten voordeele der Portugeezen, 
ten nadecle hunner mededingers, daar beoosten 
bleef eerst die handel nog zijn oude wegen vol
gen. Ook bleef Malaka een uiterst gewichtig 
centrum. Behalve Arabische kooplieden hadden 
zich daar gevestigd of kwamen daar handel 
drijven Hindoe-kooplieden van Vóór-Indië on 
van Java, daarin niet belemmerd om het verschil 
in godsdienst door den Mohammcdaanschen sul
tan van Malaka. Ook hier had plaats gevonden 
wat in do geschiedenis zoo dikwijls plaats vindt: 
de handel bracht welvaart, bracht rijkdom; do 
rijkdom stelde in staat macht uit te oefenen ook 
buiten eigen grenzen, wanneer do lust daartoe 
kwam of wanneer het belang van den vorst of 
van zijne onderdanen — handelsbelangen vooral 
— daartoe aanspoorde. De behcerscher van Ma
laka, eenmaal aan Siam onderworpen geweest, 
had zich vrij gemaakt en op zijn beurt zijn macht 
doen gevoelen aan streken in den omtrek zijner 
stad.

en vervolgens nog Sawoeneezen, Solorcezen, 
Rottineezen en Timoreezen; zoodat toch ook 
Papangers onder dien naam van Mardijkers ver
borgen kunnen zijn geweest. G. P. R.

PORTUGEEZEN IN DEN MALEISCHEN AR
CHIPEL. (DE) Onder de handclsart ikclen, in 
de Middeleeuwen langs den weg, welke liep 
over de Italiaansche st edenrepublicken, naar de 
verschillcndo landen van Europa gevoerd, be
kleedden de producten van den Malcischen archi
pel, zijne spocorijcn vooral, een eerste plaats. 
Natuurlijk, dat, toen de Portugeezen in 149S 
onder Vasco da Gajna Vóór-Indië hadden bereikt 

al spoedig ddar een stelling van be‘eckeni3 
waren gaan innemen, zij hunne oogen wendden 
naar het verre Oosten.

Eén der desiderata hunner koloniale staat
kunde van die dagen is geweest het beheer- 
schen der handelswegen, welke leidden van Oost 
naar West; en dit kon slechts bereikt worden 
door het zich nestelen in vaste punten langs die 
wegen, welke reeds gewichtige handelscentra 
waren of beloofden zulks te worden. Nu vloeide

en

i

de handel van Oost-Azië, voorzoover die zee
handel was, en van den Maleischen Archipel in 
dien tijd bijna geheel samen in één middelpunt, 
nl. Malaka, door zijn ligging aan de zeestraat 
tusschen hel Oosten van Azië en het Westen 
daartoe als van zelf aa

Het belang van Malaka is den Portugeezen 
niet ontgaan. Evenmin ontging het hun, dat 
hunne Arabische en Hindoe-raededingers, niet
tegenstaande hunne pogingen het te beletten, 
nog wel kans zagen, do te Malaka opgekochte 
handelsartikelen Westwaarts — zelfs naar de 
Roodo Zee — te blijven vervoeren, zij het dan 
ook in toenemend geringere mate. Wilden do 
Portugeezen den handel met Oost-Azië en den 
Archipel in handen krijgen, dan moest dat in 
Malaka zelf geschieden.

Schepen werden uit Lissabon naar het Oosten 
gezonden met de bepaalde bedoeling, om le 
trachten Malaka te bezeilen. Het gebeurde. Op 
het eind van 1509 werd de Noordkust van 
Sumatra bereikt, de peperhavens Pedir en Pasei 
—• beide toon onafhankelijke rijkjes — bezocht, 
daarna Malaka. De ontvangst was in den beginne 
gunstig, handebbetrekkingen werden aange
knoopt. Dit was echter niet naar den zin der 
Arabische kooplieden. Zij waarschuwden Ma
laka’s vorst voor de nieuw aangekomen vreemde
lingen, door hem te wijzen op den invloed en dc 
macht, die zij reeds op de kust van Malabar 
hadden weten te verkrijgen; zij maakten ge
bruik van der Portugeezen onhandig optreden; 
zij stookten don Sultan tegen hen op en tevens 
— door den godsdienst in ’l spel te brengen — 
diens onderdanen. Een overval deed de Portu-

ngewezen.
Van dit handebemporium uit gingen de spe

cerijen en andere koopwaren van Oost-Azie en 
den Archipel (aangebracht door de bewoners 
der streken zelve, waar de producten tehuis 
hoorden, o. a. Chincezen, of door tusschen- 
handelarcn in naderbij gelegen streken; of door 
te Malaka gevestigde kooplieden zelf opgehaald) 
langs de vaste kust of over Ceilon naar cle West
kust van Vóór-Azië, vanwaar zij — vóór de 
komst der Portugeezen — gewoonlijk langs de 
Perzische Golf en de Roode Zee de Levant en
Egypte bereikten en zóó hunnen weg vonden 

• naar Europa.
Die handel bewesten Malaka was grootendeels 

in handen van Arabische kooplieden; de Portu
geezen werden bij hunne kon st in Azië commer- 
eieele mededirgers van kooplieden, welke den 
Mohammedaanschen godsdienst beleden en niet 
alleen kooplieden waren, maar ook, zelfs in 
streken waar geen Mohammedaanscho staten 
waren gesticht, grooten staatkundigen invloed 
bezaten. Die invloed is gebruikt, om de Portu
geezen te weren, óók uit den handel, en al spoe
dig zagen de laatsten in, dat, wilden zij handel 
drijven, zij dien handel moesten verdedigen en 
monopoliseeren: hun handel moest in vele 
streken een monopolistisch karakter dragen of geezen Malaka, na het bedrijven van vijandelijk-
zou niet kunnen bestaan. Drie hoofdfactoren heden, verlaten en naar Vóór-Indië tcrugkeeren,
hebben dan samengewerkt tot een strijd tus- onderweg weerwraak uitoefenende op vaartui-
schen Christendom en Halve Maan bijna van gen van den Archipel.
liet eerste optreden af der Portugeezen in Oost- Inmiddels was in 1509 de onderkoning van 
Afrika en West-Azië; want naast godsdienst- Portugoosch-Indië, Francisco de Almeida, af-
haat en handebconcurren'.ie kwamen nog te gotroden on opgevolgd door Affonso de Albu-
staan de wat men thans zou noemen imperialis- querquo, onder den titel gouverneur; Deze
tische neigingen der Portugeezen. De Portugce- krachtige persoonlijkheid was meer dan zijn

hebben al spoedig een groot deel van den voorganger de rnan van een zich van hare ge-
handel op Europa in Oostersche producten in volgen bewuste koloniale politiek; minder dan
handen gekregen. En dit gemakkelijker, omdat zijn voorganger werd hij door de omstandig-
de handel langs Klein-Azië en Egypte hoe langer heden geleid, meer dan de Almeida behcerschto
hoe meer groote bezwaren bood: hoogc tollen, hij ze. Hij was bij uitstek de man, om het hoogo
drukkende rechten door de beheerschers dier gewicht van Malaka voor den handel in te zien
streken op do koopwaren gelegd, onveiligheid in niet alleen, maar ook om de gelegenheid

zen nu

aan te
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dat handolscontrum in dc macht to zich tc mengen in binnenlandsche twisten, in 
1521 kans, daar een versterkt punt te bezetten, 
een der gronden was gelegd voor de ongunstige 
verhoudingen tusschcn de Portugeezen 
schillende inlandscho staten, groot of klein.

Weldra toch waren de Portugeezen in het 
eerste tiental jaren van hun zijn in Malaka mot 
andere streken van

grijpen,
brengen der Portugeezen: een middel to meer 

den handel tusschcn het Oosten en Europaom
tc monopolisecron.

Goa, dat de hoofdstad zou worden van Portu- 
geeseh-Indië, werd in 1510 door Do Albuquerque 
veroverd; in het volgend jaar was Malaka aan do 
beurt. Dc vorst van dit rijk had blijkbaar wel 
begrepen, dat hij gevaarlijk spel speelde, vooral 
toen de verovering van Goa het aanzien dor 
Portugeezen aanzienlijk had verhoogd. Hij tracht
te nog den storm te bezweren en nam een vrien
delijke houding aan. Maar Malaka’s lot was 
reeds beslist.

Niettegenstaande de bezwaren van vele zijner 
raadslieden zetten De Albuquerque — die wist 
dat hij hiermede handelde in overeenstemming 
met de te Lissabon opgovatte denkbeelden — 
zijn plan door: in Mei 1511 ging een flinke vloot 
onder zeil, onder leiding van den gouverneur 
zelven: wèl een bewijs, hoe hoog deze het be
lang van Malaka aansloeg. Na aankomst vóór 
Malaka werden nog ondorhandelingen gevoerd, 
men kon het niet eens worden, de Portugeezen 
openden de vijandelijkheden en hunne eisclien 
stegen: zoo werd gevorderd vergunning, een fort 
te Malaka te bouwen. Deze werden niet ingewil
ligd ; de vijandelijkheden werden voortgezet on 
na ernstigen strijd, waarbij Malaka’s vorst niet 
door al zijne onderdanen in voldoende mate 
werd gesteund, viel Malaka in Augustus den Por
tugeezen in handen. Zijn beheerscher vluchtte 
naar Pahang, een leenstaat van Malaka, later 
op liet eiland Bintang, dat tot zijn rijk behoorde.

Een Portugeesche vesting werd gebouwd en 
t oen de verdreven vorst weigerde, het voorstel 
der Portugeezen te aanvaarden, om terug te 
keeren en hel bewind weder op zich te nomen 
behalve over de Portugeesche vesting, werd het 
bestuur over Malaka door de Portugeezen ge
regeld; Malaka werd een Portugeesche stad. Men 
trachtte den verloopon handel er weder heen te 
■trekken, en aldra gelukte dit, en wèl niettegen
staande Malaka zelf in de eerste jaren moest 
worden verdedigd en met succos verdedigd werd 
tegen aanvallen der Maleiers van het schier
eiland zelf, tegen aanvallen van Javanen (1513), 
van den op Bintang gevestigden verdreven vorst, 
welke laatste bet den Portugeezen in Malaka 
zeer moeilijk maakte in den strijd, die soms werd 
overgebracht naar Bintang zelf.

Malaka is onder Portugeesch bestuur niet al
leen gebleven een bloeiende handelsplaats, niet
tegenstaande de soms onrustige tijden door aan
vallen van buiten (gebeurtenissen, waarbij hier 
slechts kan worden stilgestaan, voorzoover zij 
invloed hadden op der Portugeezen verhouding 
tot sommige deolen van den Maleischen archipel), 
Malaka is ook geworden hot uitgangspunt der 
betrekkingen tusschcn do Portugeezen aan de 
éène zijde, Oost-Azië en den Maleischen archipel 
aan den andoren kant.

Reeds vóór Malaka’s verovering — het bleek 
zoo juist — waren do Portugeezen mot hot 
Noorden van Sumatra, mot Pasei en Pcdir, in 
aanraking gekomen. Toen waren do aanrakingen 
goed, maar do Portugeezen bedierven zo, doordat 
zij kaapvaart drovon op schepen, welke de 
havens van Noordoo.st-Sumatra bezochten. En 
al is de verhouding mot Pasei bv. al spoedig 
der verbeterd en al zagen de Portugeezen, door

en vor-

den Archipel en omgeving 
in aanraking gekomen: mot Sumatra-’s Oost
en Westkusten, ook (1519) met Atjèh (aanrakin
gen, die spoedig van vijandelijken aard werden). 
Verder mot Pahang, Patani, Siam, China en 
andere streken buiten don Archipel, waarop 
echter hier niet verder kan worden ingegaan.

Ook meer Zuid- en Oostwaarts breidden zich
al spoedig na Malaka’s verovering de betrek
kingen der Portugeezen uit. Hot waren vooral 
de eilandengroepen, welke de specerijen lever
den, die hunne aandacht bezig hielden. Geen 
wonder: men vernam, dat te Malaka de kruid
nagelen en muskaatnoten van 5 tot 7 maal den 
prijs maakten, dien zij in hot land der producten 
zelf hadden opgebracht. Nog op het eind van
1511 zond De Albuquerque, toen nog in Malaka, 
eenigo schepen naar de Molukken onder bevel 
van Antonio d’Abreu: het was de eerste tocht 
van Europeesche schepen naar het Oosten van 
den Archipel. Grësik, toen een druk bezochte 
handelsplaats op Java, werd aangedaan en 
van daar uit werd koers gezet naar Banda. Hier 
op de Bandagroep werd handel gedreven en 
D’Abreu verkreeg een lading niet alleen van 
de muskaatnoten van Banda zelf, maar ook 
van de kruidnagelen, welke door de Bandaneezen 
uit do Molukken werden gehaald on op de 
Banda-eilanden ten stapel gebracht. Katoentjes 
van Vóór-Indië waren het — zeer gezochte — 
ruilmiddel, door de Portugeezen gebruikt bij 
deze handelsoperatiën.

D’Abreu keerde toen naar Malaka terug, maar 
een vaartuigje, waarop een zijner officieren zich 
bevond, Francisco Serraö, geraakte van hem af 
en kwam na eenige lotgevallen bij het schier
eiland Hitoe. Hij stond de Hitoeëezen bij tegen 
de bewoners van Hoeamocal — en'met succes. 
De mare hiervan verspreidde zich tot in de 
eigenlijke Molukken en de sultan van Ternate, 
do machtigste der vier op elkaar naijverige 
vorsten, die onder elkander de heerschappij óver 
de Molukken hadden verdeeld (die van Ternate, 
Tidore, Batjan en.Djilolo) noodigde de Wester
lingen in zijn rijk. Serraö ging hierop in en in
1512 verschenen de eerste Portugeezen op Ter
nate.

Handel was het hoofddoel, en in de eerste 
jaren ziet mèn thans de Portugeezen van Malaka 
uit handel drijven met Ternate niet alleen, 
maar ook mot Tidore. Reeds in deze eerste jaren 
kwam weder een eigenschap van de Portugeezen 
aan den dag, welke ontevredenheid wekte en 
do kiem logdo voor ernstigo onaangenaamheden: 
do minachting dezor Westerlingen voor den 
bruinen broeder. Maar voorloopig bleef het in 
dit opzicht bij op zichzelf staande uitingen en 
er waren genoog factoren, die do Portugeezen 
welkom deden zijn in de Molukken: naijver 
onder de vorston onderling en hunne hoop op 
handelswinst on.

Zelfs drong de sultan van Ternate er op aan, 
dat do Portgueozen zich blijvend op zijn eiland 
zouden vestigen. Dit geschiedde in 1522, toen

we-
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gobourdo dit, Waar, 2óOU&» o.a. in do Molukken, 
do verschlllé'ii^6‘ Vóïston tégenover elkander ston
den en niet één lijn trokken tegen db Europec- 
schc indringers, ja, waar binnenlandsche twisten' 
de Europeanen in do gelegenheid stolden, terrein 
te winnen of uit te breiden. Natuurlijk kan in 
hot bestek van dit artikel hipt in bijzonderheden 
worden getreden ten aanzien van het optreden 
der Portugeozcn in de Molukkcn, een optreden, 
dat niet beperkt bleef tot Ternate en TidoTC, 
maar waarin ook andere eilanden der Molukkcn 
werden betrokken, en zich dikwijls door wreed
heid, bijna altijd door laatdunkendheid en ge
brek aan waardeering van den godsdienst, de 
gebruiken van don inlander enz., meestal door 
onverstand, heeft gekenmerkt. Mot woeker werd 
echter wat misdreven was tegen den vijand 
door dien vijand terugbetaald. Moeilijke dagen 
hebben de Portugeezen in do eerste helft der 
16e eeuw in de Molukkcn doorleefd en de onvol
doende hulp (door onmacht of door onwil der 
onderling zoo dikwijls overhoop liggende Portu- 
goezen) uit Malaka of Goa vermeerderde meer 
dan cens die moeilijkheden. Moeilijkheden te 
bedenkelijker nog, als onderlinge naijver de 
Portugeezen in de Molukkcn onder elkaar ver
deelde — en dit was niet zeldzaam. Duo aan hun 
eigen houding in de eerste plaats de ongunstige 
toestanden waren te wijten, blijkt wel hieruit, 
dat nobele, flinke, onbaatzuchtige gouverneurs 
der Molukkcn, als Antonio Galvaö tl536—1540) 
den invloed der Portugeezen, ook bui en Ternate 
handhaafden en vermeerderden en tevens zich 
bemind wisten te maken bij den Aziaat.

In 1535 was door den voorganger van Galvaö, 
den capitaö de Moluca of gouverneur op Tor- 
nate, Tristaö d’Ataïde (1533—1536), de toen
malige sultan van Ternate, Tabaridji, die on
tevreden was over de ergerlijke handelingen 
der Portugeezen en waarschijnlijk zijne on'te
vredenheid had doen blijken, op voorgeven van 
verraderlijke plannen naar Goa gezonden om 
zich bij den onderkoning te verantwoorden. Als 
sultan van Ternate werd aangestcld een zeer 
jonge prins, Hairoen.

Do verbannen sultan nu aanvaardde in Goa 
heb christendom en deze daad nam den koning 
van Portugal zoozeer vóór den ox-sultan in, 
dat van Lissabon het bevel kwam, hem in zijne 
waardigheid te herstellen. Tabaridji had buiten
dien aan Portugal geschonken liet eiland Am- 
bon, waarop Ternate rechten pre' endeerde, ge
lijk trouwens èn de vorst van Ternate èn andero 
vorsten der Molukkcneilanden do Ambon-groep 
hadden onderworpen of althans aan zich onder
worpen rekenden. Do nagelcultuur was ongeveer 
heb tweede kwart der 16e eeuw van do Molukkon 
naar Ambon. overgobracht en van ongeveer 
dezen tijddagteokenen ook sporen omtrent nadere 
aanrakingen der Portugeezen met het schier
eiland Hitoe. Ook hier echler werkten allerlei 
factoren mede om hen in bo.sing te brengen 
met do Hitoeëezen, aanhangers van den Islam; 
godsdienstgeschillen, monopoliezucht, de laat
dunkende houding der Portugeezen en hunno 
ongebonden leefwijze. Zij werden verdreven 
van Hiloc — althans van de Noordkust — 
vestigden zich ongeveer 1537 op Leitimor, 
welks heidenscho bewoners overhoop lagen mot 
de Hitoeëezen. Deze laatsten nu dreven veel 
handel op de Molukkcn, en Hitoe was een der

Antonio de Brito op Ternate een fort bouwde. 
De Portugeezen verkregen toen hot monopolie 
van den kruidnagelhandel.

Zij waren thans echter niet meer do eenige 
Europeanen, welke in do Molukkcn waren ge
vestigd. Antonio do Brito vond op Tidore ook 
de Spanjaarden. Deze waren — op Magalhaes’ 
bekenden tocht — over do Philippijncn in de 
Molukkcn gekomen (zie het artikel SPANJAAR
DEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL, 
waarin ook zal worden besproken do strijd tus- 
schen Portugal en Spanje om de Molukken) op 
het eind van 1521. De sultan van Tidore ont
ving hen vriendelijk: hij, de mededinger van 
Ternate’s vorst, zag in do Spanjaarden rivalen 
der Portugeezen, welke immers Ternate tob 
verblijf hadden gekozen. Ditmaal echter deed 
de vestiging der Spanjaarden in do Molukken 
den Portugeezen nog geen hinder, integendeel 
de Spanjaarden gingen op Portugeeschc schepen 
Tidore verlaten; het gevaar voor concurrentie 
was voorloopig verdwenen. Wèl zijn later de 
Spanjaarden teruggekomen en mot gejuich door 
Portugals vijanden in de Molukken (bv. Tidore, 
Makjan) ingcroepen, maar ten slotte zijn zij 

"tot óp "de inlijving van Portugal bij Spanje in 
1580 geene vijanden of tegenstanders geweest 
van zóóveel beteekenis, dat zij do Portugeezen 
hebben weten te verdringen uit den Molukscben 
handel.

Concurrentie in den handel trachtten de Por-
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tugcezen zooveel mogelijk te weren; een mono
polie in den handel van de Molukken stond op 
hun program. Het gevolg is geweest verzet van 
hen, te wier nadeele deze monopoliezucht in 
praktijk werd gebracht; een verzet, dat te groo- 
ter afmetingen aannam, naarmate de middelen 
om daartoe te geraken forscher waren. Het be
letten van den handel van inlandsche vaartui- 

— de handel bv. tusschen de Molukken en

ï

gen
Java was in handen van Amboneozen, Javanen 
en Bandaneezen, welke do specerijen naar Java 
brachten, vanwaar zij groot endcels verder naar 
Malaka enz. werden vervoerd — desnoods met
geweld, deed weerwraak uitoefenen. Er was 
meer: de Portugeezen zagen reeds spoedig in, 
dat zij ook in den Archipel het monopolie niet 
zouden verkrijgen of behouden, tenzij desnoods 
met wapengeweld. Het slichten van versterkin
gen langs de handelsw'egen moest dus een deel 
hunner koloniale politiek uitmaken. En niet ieder 
land volgde het voorbeeld van den sultan van 
Ternate, om vrijwillig een dergelijke versterking 
te dulden. Een poging om op de Banda-eilanden 
een vast punt te bezetten (1523) stuitte af op 
het verzet der bewoners; van staatkundigen in
vloed der Portugeezen op die groep is dan ook 
geon sprake geweest, slechts dreven zij daarop 
een handel, die in de tweede helft der 16e eeuw 
echter om de geringe winsten geheel werd over
gelaten aan de inlandsche handelsvaartuigen, 
welke de speceiijen via Java naar Malaka en 
Atjèh brachten.

De vijandschap nu, welke de monopolie-poli- 
tiek der Portugeezen bij de Oostersche volkeren 
opwekte, gaf hun gelegenheid hun invloed uit te 
breiden. Op den duur toch waren de Oosterlingen 
in den krijg niet tegen de Westerlingen bestand 
en tengevolge van overwinningen der Portugee
zen werd do vijandschap der inboorlingen de 
indirecte oorzaak, dut Portugal veld won. Vooral
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stapelplaatsen der kruidnagelen, waar Javanen, 
Bandaneezen, Makassaren zo opkochten on 
hunne artikelen aanbrachten — o.a. wapenen, 
welke in de Molukkon tegen de Spanjaarden 
worden gebruikt. Galvaö liot in 1538 do handels
vloot, welke van allo zijden aan Hitoo’s kusten 
was gekomen, vornietigon en de Portugeoscho 
invloed werd zeer versterkt op do Ambongroop, 
al werkton ook hier dezelfde factoren als elders 
in een voor dien invloed schadelijko richting. 
Do schenking nu van Tabaridji kon dien invloed 
nog vergrooten.

In 1544 werd tot maatregelen overgegaan, 
om dien ex-sultan op Ternate’s troon te her
stellen. Maar men had daar geplaatst sultan 
Hairoen. Deze werd nu in 1645 door verraad 
opgelicht en in boeien naar Malaka overgebracht, 
waarheen Tabaridji zich reeds had begeven. 
Deze laatste echter overleed te Malaka, vóór hij 
weder naar Ternato had kunnen vertrekken. Hij 
had bij testament den koning van Portugal tot 

„zijn opvolger benoemd en in 1545 werd aan de 
Ternataansche Groot en verklaard, dat hot rijk 
aan Portugal was overgegaan. Hairoen word nu 
op den troon hersteld; het motief voor zijn ver
vanging door Tarabidji was met diens dood 
verva llen.

Het aldus steeds meer onder Portugal’s in
vloed komend Temataanscn rijk werd overigens 
uiterlijk in aanzien vergroot, doordat door den 
kranigen gouverneur Bernaldim de Sousa (1550 
—1552) het lastige Djilolo in 1551 aan Ternato 
werd onderworpen en Tidoie vernederd.

Met de uitbreiding van den invloed dor 
Portugeezen in het Oosten van den Archipel 
trachtten zij gepaard te doen gaan Christelijke 
propaganda. Onder het gouverneurschap van 
Do Ataïde vindt men daarvan reeds sporen op 
Halmahóra, maar de overgang van do Heidenen 
daar tot het Christendom vond veelal plaats 
in de hoop, voordeel te verkrijgen, bv. hulp dor 
Portugeezen tegen Mohammedaansche tegen
standers. Galvaö heeft ook ten zeerste voor do

— heeft hot Portugeesch gezag een zóó diep- 
gaandcn invloed gehad, dat het iots blijvend» 
van boteokenis heeft tot stand gebracht. Het 
politiek gezag heeft ten slotte nergens diep 
wortel geschoten, al heeft hot zich lang staande 
gehouden; on dit politiek gezag was een eerste 
vereischto voor het instandblijven van het Ka
tholicisme, do propaganda waarvoor een staat
kundig doel tevens beoogde, en die meer naam
christenen maakte dan Christenen. En buiten
dien, do Christelijke propaganda vond steeds, 
meer tegenover zich de propaganda van den 
Islam, die in den Archipel een groot en voor
sprong had, vooral omdat hij de Vorsten en 
Grooten van verschillende rijken reeds had ge
wonnen of in den Portugeeschen tijd nog won 
en uit Java, Banda, Makasser enz steeds 
voedsel vond. De Islam won het dan ook in. 
den stTijd om uitbreiding van het geloof in het 
Oosten van den Archipel in den tijd der Portu
geezen zeor beslist van hunne propaganda en. 
dit is gevoelig merkbaar geweest bij der Portu«- 
geezen pogingen in die richting. Zoo op het 
eiland Ambon, waar ongeveer 1565 de Christe
lijke propaganda het zoo goed als geheel moest 
afleggen togen den Islam en vanwaar de Portu
geezen moesten wijken naar de Oeliasers, waar 
het Christendom boter stand hield.

Inmiddels bleef — om tot Ternate terug te 
keeren — sultan Hairoen een volkomen loyale- 
houding ten aanzien der Portugeezen aannemen.- 
Al moge hij niet hebben vergeten de onrecht
vaardige en vernederende behandeling hem aan*- 
gedaan, trouw bleef hij (misschien ook uit vree» 
voor Portugal’s macht, die op Ternate wel ge
ring was, maar van Malaka en Goa hulp kon. 
krijgen; ook uit do overweging, dat Portugal’s 
bijstand zijn invloed kon doen en ook deed. 
toenemen tegenover zijne mede-vorsten in de- 
Molukken, vooral tegenover Tidore) de zijde- 
der Portugeezen houden, trouw bleef hij zijne- 
verplichtingen tegenover hen nakomen. Portu- 
geesche tijdgenoot en verklaren van hem, dat 

Kerstening geijverd, mede op do Ambon-eilan- hij den Portugeezen meer gerechtigheid bewees,, 
den, en trad hierbij op tegenover do Mohammc- dan zij hom. 
daansche vorsten van Ternate en andere eilan
den, die van deze pogingen niet waren gediend, 
omdat zij inzagen, dat de uitbreiding van het 
Christendom reeds gepaard ging en vorder ge
paard zou gaan met do uitbreiding van het gezag 
en don invloed der Westerlingen, welke dien 
godsdienst predikten. Vooral sedert de komst 
en het verblijf in die stroken (1546—1547) van 
den bekenden edelen Jezuïcten-zendcling Fran- 
ci.sco Xabier, werd met kracht de propaganda in 
hot Oosten van den Archipel (de Molukken 
en do Ambon-groep, vooral do Oeliasers) ge
dreven. In Malaka, dat in 1559 door den Paus 
was verheven tot zetel van een bisschop, dio 
den Maleischen archipel tot zijn geostclijk ge
bied had, had men een Jezuïet en-collego en op 
Ternato. Op Bat jan bv. had de Kerstening groot 
succes. Op jSolor en Timor en aungrenzondo 
eilanden hebben do Jezuïeten, later vooral ech
ter de Dominikanen (sedert ^ 1560), gunstige 
resultaten hunner bekeeringspogingon gezien.
Toch zijn de vruchten van dit alles niet in ver
houding geweest tot de pogingen om het Chris- 
1 ondom er te planten. Nergens in don Archipel 
(Malaka er buiten gerekend) — ook niet in het 
Oosten (de Solor- en Timor-groep uitgezonderd) tegenover do Portugeezen aannemend, bleef

Dit laatst o nu was niot jurer gros. Hairoen. 
had niet te roemen over overgroote gerechtig
heid van den kant der Westerlingen. De gou
verneur Duarto d’Esa (1555—1557) laat Hai
roen gevangen nemen,omdat deze zich verzette 
tegen diens inhalige handelingen en doet hem 
een pijnlijke en vernederende gevangenschap 
ondergaan. Een opstand van Ternate, die de 
Molukken geheel in beroering brengt, is hot ge
volg. De storm wordt bezworen, toen Hairoen. 
weder in vrijheid wordt gosteld en D’E?a naar 
Vóór-Indië wordt opgezonden. Hairoen wreekt 
zich niot. Eonigo jaren later wordt hij opnieuw 
vornedord, doordat men hem uii drukkelijk bij 
acte laat orkennen, dat hij slechts als vazal van. 
den koning van Portugal zijn rijk bestuurt. 
Maar daarentegen wildo hij geen afstand doen 
van de rechten van zijn kroon op bv. Klein- 
Cerarn en bleef hierbij op zijn stuk staan. Hij 
had op do Ambon-groep overigens den voort
gang van hot Portugeoscho gezag te aanschou
wen; in 1569 werd door do Portugeezen een 
fort op Hitoe gebouwd, nadat do macht der 
Hitoeëoxen mot wapengeweld was gebroken.

Hairoen, hoewel steeds een loyalo houding
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verzwakt. Óok op Ambon en omliggende eilan
den hebben zij zich gehandhaafd en hier botco- 
kendc hunne stelling iets meer dan in de Wo
llikken.

Zóó was de toestand der Portugeezen in het 
Oosten van den Archipel, toen de Nederlanders 
in 1595 hun eersten tocht naar Indië begonnen.

Zooals dit alles in hot Oosten van den Archi
pel geschiedde, zoo ook in het Westen. En juist 
daar greep spoedig na de verovering van Malaka 
door do Portugeezen een wijziging plaats in 
de machtsverhoudihgcn der inlandscho rijken 
onderling en wel door de groot ere plaats, welke 
Atjèh gaat vragen in do rij dor staten en staat
jes op Sumatra. De monopolie-politiek der Por- 
tugcczcn was hiorvfPh een der oorzaken. Deze 
trachtten den vrijen handel te verhinderen overal 
waar zij invloed hadden, zoo bv. in Pasei. Hot 
gevolg was dat de handel andere havens zocht: 
in dit geval Atjèh, dat een tusschenstation van 
beleekenis was, dat het tusschenstation is 
geworden voor den handel door de Mohamme-- 
daanscho kooplieden bewesten Malaka op den 
Archipel gedreven. Dit bracht welvaart in dit 
tot nog toe tamelijk onbeteekenend rijk, dat, 
nog in het begin der 10e eeuw een vazalstaat 
van Pedir, zich onafhankelijk maakte en Pedir 
onderwierp en ook Pasei, waaruit in 1524 de 
Portugeezen door Atjèh werden verdreven. In 
1527 werd Aroo door Atjèh veroverd. Atjèh 
wordt nu gaandeweg het centrum van het ver
zot tegen de Portugeezen in het Westen van 
den Archipel, een centrum van te meer beteeke- 
nis, toen in 1526 do Portugeezen den ex-sultan 
van Malaka van Bintang verdreven en dit 
broeinest van vijandelijkheden voorloopig on
schadelijk maakten. Djohor op hot Maleischo 
schiereiland — een nieuwe stichting — werd 
thans de zetel van het Maleische rijk, en Djo- 
hors sultans gaan voort met den strijd tegen 
de Portugeezen, welke hunnen voorzaten Malaka 
hadden ontweldigd. In dezen kamp tegen Djo
hor aan den eenen, Atjèh aan den anderen 
kant hebben de Portugeezen van Malaka zich 
weten staande te houden, zij het dan ook meer 
dan eens met groote moeite (bv. bij het beleg 
in 1551 tegen Djohor, gesteund door Javanen 

Djapara; bij de aanslagen in 1568 en 1578 
tegen Malaka door de Aljèhers, in 1574 logen 
een Javaansche vloot, spoedig daarop (1575) 
tegen Aljèhers), vooral ook met het oog op hot 
zwakke garnizoen van Malaka. Ook deze ver
wikkelingen — die schadelijk werkten op Ma- 
laka’s handel

dan, binnen do perken van het hom opgedrongen 
vazalschap, zijno rechten handhaven, zijn macht 
uithreiden en tegelijk daarmede do uitbveiding 
van den Islam bevorderen. Botsingen bleven 
dan ook niet uit en vooral zijn post vatten tegen 
over do Christelijke propaganda maakte hem 
gehaat in do oogen der Portugceschc Jezuïeten 
zendelingen. Hairoen werd het slachtoffer: in 
1570 werd hij op laaghartige wijze vermoord op 
aanstoken van den Portugceschen gouverneur 
van Tornate, Diogo Lopez do Mosquita.

Die moord word hot sein voor een algemeen 
verzot der Ternatanen tegen de gehate Wester
lingen, onder leiding van Hairocn’s oudsten 
eoon, sultan Baboellah of Baab, die zwoer hot 
verzet niet te zullen opgeven vóór do Portu
geezen uit de Molukken waren verdreven. Hij 
ontving steun van een groot aantal Tidoreezen 
en het verzet tegen de Portugeezen word door 
hem ook overgebracht naar do Ambon-eilan- 
den. Geheel het Oosten van den Archipel werd 
het tooneel van den strijd. Op het eind van 1574 
ging de Portugeescho vesting op Ternate aan 
Baboellah l)ij verdrag over. Do meeste Portu
geezen weken uit naar Ambon, waar zij zich 
hadden weten staande te houden. Anderen gingen 
naar Tidore, en werden daar goed ontvangen 
door den Sultan, die evenals de vorst van Bat jan 
begon te vreezen voor de machtsuitbreiding 
van Ternate en die trouwens hoop had, handels- 
voordeelcn voor zijn rijk te trekken uit het ver
blijf der Portugeezen in zijn land. Hot werd 
open oorlog tusschen Ternate en Tidore en op 
verzoek van Tidore’s sultan bouwden de Portu
geezen van Ambon op Tidore in 1578 een Por- 
tugeesch fort.

Iets later, in 1580, en op hot Iberisch schier
eiland vallen de bekende gebeurtenissen voor, 
welke Portugal met Spanje vercenigen en dus 
■ook het Portugeesch-Indië. Die vereeniging heeft 
weinig invloed gehad op de wijze van bestuur 
en handel der Portugeezen in het Oosten, in 
den Maleischen Archipel. Er was voor hen zelfs 
een voordeeligo kant aan verbonden: doordat 
de Spanjaarden, op de Pkilippijnen gevestigd, 
thans met hen één rijk uitmaakten, konden 
deze hun hulp verleencn, bv. in de Molukken 
en op Ambon.

De toestand nu der Portugeezen daar was 
zorgwekkend genoeg. Baboellah bleek hoe langer 
hoe meer een geduchte tegenstander te zijn en 
breidde steeds meer zijn macht en invloed uit. 
Hij, die zich noemde de heer der 70 eilanden, 
strekte zijn gezag uit over of pretendeerde rech
ten op Mindana o, over een groot deel der Mo
lukken in engeren zin, over een deel der Ambon- 
groep en de Papoesche eilanden, over de Noord
oost- en Oostkust van Celebes en aangrenzende 
eilanden; zelfs tot op Bima Maar zijne dagen 
waren geteld: in 1583 of 1584 overleed hij. Hij 
had aan den invloed der Portugeezen in de 
Molukken een zeer gevoeligen slag toegebracht, 
had aan de Kerstening van die streken even
eens beletselen in den weg gelegd zóó groot, 
dat de resultaten er van zoo goed als vernie
tigd waren geworden; maar geheel verdwenen 
was die invloed nog niet Ook na zijn dood heb
ben de Spanjaarden en Portugeezen den krijg 
met Ternate moeten vooitzet.cn; hun plaats 
op Tidore hebben zij we.en te behouden, maar 
hunne positie was in de Molukken ten zeerste
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kunnen in dit artikel over 
dezen Archipel slechts in hot algemeen worden 
besproken, niet in bijzonderheden worden na
gegaan. Ook hier in het Westen van den Ar
chipel handhaven zich de Lusitanen en weten 
zij ten slotte den handel te beveiligen —, 
maar ook doet dit Atjèh, dat steeds in bloei, 
in aanzien, in macht stijgt; terwijl het Malei
scho rijk langzaam, maar zeker in aanzien daalt 
— niettegenstaande vleugjes van herstel in 
macht — ook tengevolge van verwikkelingen 
en oorlogen met Atjèh sedert ongeveer het 
midden der 16e eeuw. Wat in de Molukken ge
beurde, gebeurde ook hier: de vrees van de 
naburige inlandsche staten voor een machtig 
rijk, in dit geval Atjèh, deed naburige streken 
toenadering zoeken tot Malaka (bv. van Su- 
matra’s Westkust) en de Portugeezen veel
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minder last van die staten (bv. Djohor) krijgen 
dan anders het geval zoude zijn geweest. Ja! 
in 1508 bezocht Djohor’s sultan Malaka, do 
vroegere hoofdstad van het rijk zijner vaderen, 
vereenigd ah Portugeczen en Djohoriotcn toen 
waren in gemeenschappelijkcn krijg tegen 
Atjèh. Die gemeenschappelijke vijandschap was 
oorzaak van verbonden tusschcn Malaka en 
Djohor, welke plaats maakte voor den vroege- 
ren oorlogstoestand; een gunstige verhouding, 
welke verkoelde, daarna verbroken werd (1585 
—1587) door „monopolische proceduyren” van 
den eenen zoowel als van den anderen kant. 
Deze hernieuwde vijandschap tusschen de Por
tugeczen en Djohor had een voor eerstgenoem- 
den gunstige terugwerking op de houding van 
het in die dagen tijdelijk door binnenlandsche 
beroeringen verzwakte Atjèh, welks toenmalige 
sultan, de usurpator Ala-oed-din Sjah, vrede 
met Malaka sloot in 1587 of 1588, een vrede, 
die den omtrek van Malaka veiliger deed wor
den voor den handel dan in lang het geval was 
geweest, en die ongunstig heeft gewerkt op de 
ontvangst der Nederlanders, toen deze in 1599 
voor het eerst Atjèh aandeden. De vriendschap 
tusschen Atjèh en Malaka verminderde echter 
al spoedig weder, vooral toen Atjèh’s sultan 
zag, dat de Spaansch-Portugèesche macht het 
plan koesterde, een versterking in Atjèh op 
te richten en daartoe een verzoek aan Atjèh’s 
beheerscher deed; en toen de Portugeezen weer 
handelsschepen gingen in bezit nemen langs 
Atjèh’s kusten.

De Molukken en Ambon in het Oosten, Ma
laka in het. Westen zijn de hoofdvestingen der 
Portugeezen in den Archipel geweest. Maar 
daarbij zijn hunne betrekkingen met, hun in
vloed op die streken niet gebleven.

Met de Papoesche eilanden en Nieuw-Guinea 
zijn zij in aanraking gekomen, op Banda heb
ben zij handel gedreven .Verschillende streken 
van Celebes (vooral de Noordoostkust mot do 
eilanden benoorden, de Sangi-groep, en den 
Zuidwesthoek) zijn hun bekend geworden; met 
Bornco hebben zij deels betrekkingen gehad, 
vooral mot Noord- on Noordwest-Borneo, deels 
hebben zij althans de kusten verkend. Dc aan
rakingen met de eilanden benoorden ons tegen
woordig gebied (Mindanao, enz.) vallen buiten 
liet bestek van dit artikel, evenals die met ver
schillende streken van Oost-Azië (China, Japan 
enz.): Macao was in de tweede helft der 16c eeuw 
een zeer belangrijk punt voor do Portugeezen 
geworden voor hun handel met die stroken. 
Toch zijn al die relaties niet van zoo groote 
beteekenis geweest, vooral ook hebben vele 
ervan in het tijdperk vóór de komst der Neder
landers in het Oosten te weinig blijvenden 
in vlood gehad, om in dit artikel er anders dan 
terloops op te wijzen.

Dit is niet het geval ten opzichto van do 
Solor- en Timor-eihndcn en naaste omgeving, 
waarmedo dc Portugeezen reeds in hot begin 
van liet tweede kwart der 16e eeuw in handels
aanrakingen waren gekomen. Vooral het san
delhout werd in die streken door hen opgekocht 
en al spoedig werden deze eilanden geregeld door 
PorLugcosche schepen bezocht. In de tweede helft 
der 16o couw is ook hier sprake van Christelijke 
propaganda, evenals op hot Oostelijk en Zuide
lijk gedeol.o van Floros. De pogingen t ot Korste-

ning, welke hier vooral uit gingen van de Domi- 
nikanen, loiddon hier in hot uitorste Zuidoosten 
van den Archipol, tot het vestigen ook van staat
kundigen invloed. Op Solor werd tusschen on
geveer 1560 en 1570 een fort gebouwd en de 
Dominikancn legden daarin op hunne kosten 
garnizoen; zij rogelden het Europco.sch bestuur 
op hot eiland: eerst later (op hot eind der 16e 
oeuw) werd do aanstelling van een capitaö 
(gouverneur) overgenomen door de Regeering. 
Ook hier stond do Christelijke propaganda 
tegenover die van den Islam en het bouwen 
eener versterking op Solor door de Domini- 
kanen was een veiligheidsmiddel tegen de aan
hangers van den Islam. Maar de Mohamme
danen waren ook hier weder niet dc voornaam
ste vijanden der Portugeezen: dit waren zij 
zelf, die door hunne laatdunkendheid en hun 
minachtend optreden tegen de inboorlingen dier 
haat opwekten en hen tot krijg dreven, totdat 
in 1598—1599 de Portugeezen bijna door hen 
uit Solor waren verdreven en slechts met groote 
moeite zich hebben kunnen staande houden.

De betrekkingen der Portugeezen met do 
Kleine Soenda-eilanden in deze periode laten 
wij verder rusten, om even te wijzen op die met 
Java. Staatkundigen invloed van blijvenden 
aard hebben de Portugeezen nergens op dit 
eiland uitgeoefend en ook hun handel, op Java 
gedrevon, nam geen groo! e plaats in. Slechts 
een enkel woord kan dan ook in het be3tek van 
dit artikel aan de betrekkingen der Portugeezen 
met dit eiland worden gewijd.

Bij de komst der Portugeezen in Malaka 
waren daar gevestigd Javanen, daar zeer in
vloedrijke kooplieden en niet te verwonderen 
is het, dat de verovering der stad indruk heeft 
gemaakt in die streken van Java, vanwaar die 
kooplieden waren gekomen en waarmede drukke 
handelsbetrekkingen werden onderhouden. Die 
indruk blijkt uit betrekkingen, welke tusschen 
Java on liet Portugeesch Malaka kwamen te 
ontstaan. Zij waren niet steeds van vriende- 
lijken aard. Op Java breidden do Mohamme- 
daanscho beheorschers van de havensteden in 
die jaren ten zeerste hun gezag en gebied uit 
ten nadeelo van den Hindoe-vorst van Madja- 
•pait. Deze laatste heeft onmiddellijk getracht, 
in goede verstandhouding te komen met de 
nieuwe beheerschers van Malaka. Een der haven
vorsten daarentegen, dipati Oenoes van Dja- 
para, die reeds vroeger, vóór de verovering van 
Malaka, het oog op die stad schijnt te hebben 
geslagen, beproefde in 1513 een vergeefsclion 
aanslag daarop.

Al spoedig daarna zijn Portugecsche schepen 
om handel te drijven opzettelijk of op hun 
tocht naar do Molukken in de havens van Oost- 
Java verschenen. Eerst vriendelijk ontvangen, 
ook in do havens van Oenoes, dio, met Madja- 
pait in strijd, goon lust had de Portugecsche 
schopcn zich tot vijand te maken, deed do 
eigenaardige handohpoli.iek der Portugeezen, 
in kaapvaart ontaardendo, die vriendelijke ver
houding verandcron: de Portugeesche schepen 
worden in do Javaanscho havens aangehouden, 
vooral toon Madjapait in 1518 was gevallen en 
de Mohammedaansche rijkjes (onder hoofd- 
loiding van den boheerscher van Dëmak) vrijer 
in hunne bewegingen waren. In dio strekent 

Java, waar do Islam de overhand nog niavan
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trouwen en ondank van de Regeering in Europa; 
ongeschiktheid van vele ambtenaren en offi
cieren; hiermede zijn enkele oorzaken aangestipt. 
Maar bovenal de hebzucht dor Portugeescho- 
ambtenaren en officieren. „Vroeger” zogt Jan 
Huygcn van Linscholcn, die onder Portugeescli 
bestuur Azië had bezocht: „vroeger streed men 
hier om prijs en eere te verwerven, maar nu ter 
tijt zijnse al om rapen uyt”. En er bestaat voor 
dat „rapen” te meer gelegenheid, omdat onder 
zekere omstandigheden de handel was open
gelaten, óók voor de ambtenaren en officieren, 
de beambten en soldaten; een regeling, ten over
vloede onvoldoende geregeld. De winsten kwa
men niet in de schatkist, zij kwamen grooten- 
deels in de zakken van het regeeringspersonecl 
in het Oosten. Er kwam bij de vijandschap 
van vorsten en volkeren in Azië; de achteruit
gang van het moederland.

En toen verschenen op het eind der lGe eeuw 
andere Westerlingen, onder wie de Nederlan
ders op den voorgrond treden, welko slagen 
zouden toebrengen, die de Portugeescho macht 
in het Oosten zoo goed als geheel hebben ver
nietigd. Wij bepalen ons hier weder tot dio 
slagen, welke in den Archipel zijn gevallen, en 
behandelen deze te korter, wijl hunne geschie
denis samenvalt met de reeds in verschillende 
artikelen besproken geschiedenis der Neder
landers in den Archipel.

De eerste aanrakingen der Nederlanders — 
het bericht van wier verschijning in liet Oosten 
groot en schrik onder de Portugeezen teweeg
bracht — met de Portugeezen in den Archipel 
zijn geweest die van De Houtman’s vloot met 
de Portugeezen in Bantam in 1596: zij waren 
— het is bekend — niet van vriendsehappelijken 
aard. De Portugeezen waren toen met Ban
tam in goede verhouding, maar in den tijd, 
die sedert verliep tot aan de komst der tweedo 
Nederlandsche vloot in Indië, waren do bordjes 
verhangen, vooral door het onhandig en aan
matigend optreden der Portugeezen. Dit had 
invloed ten goede op de ontvangst van Jacob 
van Ncck in Bantams havens in 1598. Iets 
dergelijks vond plaats, toen in 1599 Wybrand 
van Waerwijck met een eskader van Van Neck' t 
vloot Hi:oe bezocht; hij steunde, zij liet ook 
in geringe mate, de Hi.oeëezen in hun strijd 
tegen de toen nog op Leitimor gevestigde 
Portugeezen. Eveneens bij Van Waerwijck’s 
komst op Ternate in hetzelfde jaar.

Al spoedig begonnen dan ook de vijandelijk
heden tussclicn de Portugeezen en de Nederlan
ders in den Archipel. Onder de belangrijke ge
beurtenissen uit dien tijd zijn te memoreeren 
de zooslag bij Bantam in December 1601, toen 
Wolfert Hermanszoon tot wijken dwong de veel 
groot ere, maar minder goed bruikbare, Porlu* 
geesche vloot onder André Furtado de Mcndoea, 
die uit Goa in den Archipel was gekomen, om do 
Nederlanders tegen te staan en Bantam te tuch
tigen: een overwinning, die den naam der Ne
derlanders in den Archipel zeer verhoogde; do 
verovering in 1G03 door liet eskader van Jacob 
van Hccmskerck van een rijk geladen Portu- 
gccsch galjoen in de buurt van Djohor, welk 
fcic een voor de Nederlanders gunstigen indruk 
maakte op Djohor’s sultan; de overgave in 
Februari 1605 van liet Portugeescho fort op 
Leitimor aan Steven van der Hagen, waardoor

had verkregen, vonden do Portugeezen daaren
tegen eene betere ontvangst: zóó nog na den 
val van M&djépait in don uitersten Oosthoek, 
zóó in West-Java (Soonda), zoolang dit nog niet 
onder den invloed van den Islam was gekomen. 
Ja, op West-Java stonden zij tusschen 1521 en 
1626 op het punt, mot toestemming van den 
Hindoo-vorst, een versterking op te richten bij 
Soenda Ka la pa (Djakatra), toon de Mohamme
danen van Dëmak meester werden van West- 
Java en het plan der Portugeezen verijdelden. 
Aanslagen van eigenlijk Java uit op Malaka 
toonden verder een vijandigen geest van do 
Mohammedaansche behcorschers tegen hot Ma
laka der Portugeezen, die den handel ook der 
Javanen in den. Archipel bemoeilijkten, (in 
vereeniging met Djohor in 1551, in overleg 
met Atjèh in 1574). Daartegenover staat, dat 
de Portugeezen van Malaka minstens sedert 
ongeveer het midden der 16o eeuw weder handel 
hebben gedreven op Java, ook op West-Java 
(o.a. op Bantam en Soenda Ka la pa). En daar 
in Bantam troffen hen de Nederlanders in 1596 
aan op hun eersten tocht naar Indië.

Toen do Nederlanders de mogelijkheid be
gonnen te overwegen zelf de specerijen van 
het Oosten uit die streken te gaan halen, in 
plaats van uit Portugal, was er in hunne oogen 
o. a. één bezwaar dat niet licht woog, dat nl. 
de Portugeezen een machtige macht in dat 
Oosten vormden. Nu was Portugal sedert 1580 
aan Spanje onderworpen en de mogelijkheid be
stond, dat die Portugccsche macht in Azië een 
vijandige macht zou blijken te zijn. Al spoedig 
na hunne komst bleek dan ook, dat die moge
lijkheid eene werkelijkheid was: de Portugeezen 
hebben de verhouding, waarin zij stonden tot 
het aan de Nederlanders vijandige Spanje, — 
voor hen zelf te kwader ure — gebruikt om do 
nieuw aangekomen Westerlingen, waarin zij ge
vaarlijke mededingers zagen, te bemoeilijken. 
Maar er bleek nog iets anders, nl. dat het Por- 
tugcesche koloniale rijk, hoe machtig uiterlijk 
nog, veel minder krachtig was, dan men wel 
had gevreesd. Wèl wist men, dat zijn beste 
dagen reeds voorbij waren, maar al spoedig zag 
men, dat de Nederlanders in het Oosten opge
wassen waren tegen de Lusitancn, vooral toen 
door de oprichting in 1602 van de Oost-Indische 
Compagnie ook de Nederlanders in Indië een 
éénheid van belang hadden. Reeds was het 
verschil tusschen uilerlijken schijn en innerlijke 
macht gebleken bij de verschijning der Engel- 
schen in het Oosten sedert het laatste kwart 
der 16e eeuw, toen Drake’s komst in 1579 schrik 
bracht in de harten der Portugeezen in de Mo- 
lukken, toen Lancaster in 1592 met één schip 
de omstreken van het Maleische schiereiland 
onveilig kon maken.

Het ligt niet op den weg van dit art ikel, do 
oorzaken na te gaan van bot verval der macht 
van de Portugeezen in het Oos<en, te minder 
daar de kern van die macht niet in den Archi
pel heeft gezeten. Misbruiken in bestuur, in 
rechtspleging; overwegende invloed der geeste
lijkheid in de wereldlijke aangelegenheden ten 
bate van de macht dier geestelijkheid zelf, 
waardoor de koloniale inkomsten voor een groot 
deel werden opgeslokt; jaloezie en twisten onder 
de ambtenaren, die dikwijls ten gevolge had 
o.a. snelle afwisseling van bestuurshoofden; wan*
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do Portugeosche invloed op de Ambon-oilandon 
golieol word gebroken; do verovering vnn hoi 
Portugeo3cho fort op Tidorc in Mei 1005 door 
■Cornclis Bastiaenszoon, waardoor het rijk der 
Portugoezen op de Molukkcn ui', was; niet zij, 
maar de Spanjaarden zagen in 160G kans, zich 
daar weder te vostigen; do mislukte aanslag op 
het door Furtado do Mendo9a verdedigde Malaka 
in 1600 door Cornelis1 Matelieff de Jongo mei 
behulp van Djohor ondernomen, onmiddellijk 
gevolgd door de vernie iging van een deel der 
Portugee'.che vloot vóór Malaka door denzelf- 
den Nederlmdschcn vlootvoogd, hetwelk onder 
meer een toenadering tusschen de Ncderlinders 
•en het toon vijandelijk tegenover do Portugeezen 
staande Atjèh tengevolge had; de verovering 
in 1613 van het Portugeosche fort op Solor 
door Apollonius Scoito.

Scolto verdreef echter de Portugeezen niet 
uit deze streken, niettegenstaande hij hunne 
versterking had genomen. Integendeel, hij liet 
toe, dat op Flores Portugeezen met dor woon 
gevestigd bleven, te eerder, omdat hij meende, 
dat zij den Nederlanders van dienst zouden 
kunnen zijn bij den handel op Timor. Dit nu 
had ten gevolge, dit in den uitersten Zuidoost
hoek van den Archipel de Portugeezen geves
tigd bleven. En zij hebben zich in dien ui.hoek 
gohandhaafd. Larantoeka op Flores werd eerst 
hun centrum, vanwaar uit zij met de Nederlanders 
in die gewesten den strijd voortzeiten..

Overigens waren dus dc Portugeezen al spoe
dig na de komst der Nederlmders in het Oosten 
beroofd van staatkundig gezag op de eilanden 
van den Archipel. Wel bleven zij handel drijven 
op sommige streken van Java, op Makasscr, op 
Broenei enz. Maar Malaka was in den omtrek 
het overblijfsel van hun poli ieko macht ge
worden. Dit overblijfsel nu was echter van 
groote beteokenis. Hot was het aanknoopings- 
punt tusschen wat de Portugeezen bezaten be
westen Malaka, met Goa als centrum, en wat zij 
nog aan betrekkingen hadden behouden met 
den Archipel (waaronder bv. dc Oostkust van 
Sunaatra) en Oost-Azië mot Macao als eindpunt. 
Buitendien, daargelaten het gewicht dat Malaka 
voor de Portugeezen had, op zichzelve was de 
voste door haar ligging voor ieder begeerlijk, 
die invloed in het Ooston wilde hobben Geen 
wonder, dat. zoowel in Europa als in Indic de 
Nederlmders omgingen met het plan, zich van 
die stad meester te maken; en dit — hot bleek 
reeds — van dc eerste jaren van hun zijn in 
Azië af. Gomakkelijk ging dit echter niet, te 
minder, omdat van de krachten der Nederlm
ders elders in Azië veel werd gevordord. Nooit 
echter word dit doel uit het oog verloren, te 
minder omdat dc Portugeezen van Malaka uit 
de Nederlanders in den Archipel (Bantam, M-ita- 
ram, enz.) tegonwerkten, zoodra de gelegenheid 
zich voordood.

Hetzelfde doel had dc sultan van Atjèh, cn 
diens hoop, dat do Nederlanders hem zouden 
helpen in do verovering der stad, deed do ver
houding tusschen At jch cn do Compagnio beter 
zijn dan ijverzucht tusschen do beide machten 
cn handolsgeschillen haar anders zouden hobben 
gemaakt. Ook Djohor, dat, bevreesd voor Malaka 
en tevens voor Atjèh, afwisselend in oorlog en 
vrede mei die stad was, vorgat nooit, dat Malaka 
eons tot hot rijk had behoord. Maar do Com

pagnie wilde niet, dat die stad Atjèhsch zoude 
worden of Djohorsch; geen van beide rijken 
mocht in macht toenemen, integendeel zij 
moesten elkaar „consumcoren”; en Malaka 
moest Nedcrlmdsch terri oir worden

Het zou te ver voeren, do pogingen der Neder
landers om Malaka in handen te krijgen te bo- 
schrijven, of het politieke schaakspel tusschen 
Atjèh, Djohor cn de Compagnie te schotsen. 
In 1629 o.a. liet de toenmalige sultan van Atjèh, 
Iskandar Moeda, een aanval doen op Malaka, 
maar werd door de Portugeezen, gesteund o.a. 
door Djohor, op gevoelige wijze teruggeslagen. 
Dit succes had tengevolge dat de Portugeezen 
onder bevel van Nuno Alvarc3 Eotclho in 1630 
voor Djnmbi verschenen en eenige Nederland - 
selie en Engelsche schepen, daar zich bevin
dende, met succes aanvielen. Aan de andere 
zijde worden do plannen tob een gezamenlijk 
optreden van de Compagnie en Atjèh meer en 
meer overwogen. De Nederlanders begonnen de 
Malikaschc wateren steeds meer te bekruisen 
en sedert 1633 begint een inslui.ing der stad. 
Toch wilde Atjèh eerst Djohor geheel ten onder 
brengen, zoowel Iskandar Moeda, als. na zijn 
dood in 1638 diens opvolger. De vrees voor 
vergrooting van Nederland’s macht in den Ar
chipel bracht hel hare bij tot den onwil van 
Atjèh’s behcerscher. Maar de Compagnie ging 
mo: de „besettingh” der veste voort; de handel 
der stad verliep — en die tusschen Vóór-Indië 
en Macao werd bemoeilijkt —, de levensmidde
len werden schaarscb: de stad werd „in d’uyier- 
sto cxtromiteyfc gebracht ende de negotianten 
ten principale van daer gedivorteerl”. In Augus
tus 16-10 begon met behulp van Djohor een 
geregeld beleg en den 14en Januari 1641 ge
lukte hot aan Minne Willemszoon Kaartekoe 
en Johanne3 Lamotius do stad te veroveren, na 
een dappere verdediging onder leiding van 
Manoel de Sousa Coutinho.

Hiermede was, roet uitzondering van hunne 
stelling op do Solor- en Timor-groep, de staat
kundige rol der Portugeezen in den Archipel 
uitgespeeld. Wèl daarcnteaen bleven zij van 
Macao en Solor-Timor uit handel drijven op 
verschillende streken van den Archipel. Toen in 
1642 bekend werd, dat in 1641 tusschen Portu* 
gal, hetwelk in 1640 zijne onafhankelijkheid had 
herkregen, en Nederland een tienjarig bestand 
was gesloten, bleek het, dat de Portugeezen nog 
handel 'dreven in don Archipel op Malcasser 
op Bima, op Solor en Timor.

Do handel op Makasser was do belangrijkste. 
Immers tengevolge dor cynisch-streng doorge- 
70.te monopolie-staalkunde onzer Oost-Irdische 
Compagnie ten aanzien der Molukkon en der 
Ambon-eilindon wrerd van uit die streken een 
drukke zg. smokkelhandel in de specerijen ge
dreven op Makasser. Daarheen kwamen nu ter 
markt de Europee^che kooplieden, Portugeezen 
in do eersto plaats. Do strijd tusschen Makasser 
en do Compagnie is niet uitgebleven en toen, 
oorst in 1660, ten gevolge van do welgelukte 
expedi. ie onder Van Dam en Truijtman, Ma- 
kassor werd overwonnen ,later in 1067 en 1668 
Speelman dit rijk volkomen vernederde, avas 
heb gedaan mot den handel der niet-Nederland 
scho Europeanen op Makasser. Uitdrukkelijk 
werd bepaald, dat geen vreemde Europeanen tob 
den handel mochten worden tocgelaton. Het-
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f begint het terrein- er direct te stijgen. Overal 

langs de kust loopt een zandbank, tot 100 RL 
breed, die bij laag water op soramigo plaatsen 
droog valt en hier en daar met rizophoren be
groeid is. Alleen in de baai van Mapanó vertoont 
zich ook koraal. De kust is voor kleine vaartuigen 
gemakkelijk te bereiken. Het verschil tusschcn 
hoog- en laagtij is ^ 1 M., bij springtij 1,25 M. 
Buiten de zandbank zinkt de zeebodem dadelijk 
zeer diep.

Het land is uiterst bergachtig. Op de Z.grcns 
vinden wij het gebergte Takolckadjoe, met eeno 
gemiddelde hoogte van 1700 M., dat do water
scheiding vormt tusschen de Golf van Tomini 
en dio van Bon 6, en zich onder den naam Tinoba- 
gebergte in N.W. richting voort zet in een woest, 
rotsig hooggebergte, dat aan de kust eindigt bij 
Kaap Pondindilisa. Naar het N. O. zet het Tako- 
lekadjoe-gebcrgtc zich voort in het hooge water- 
sckcidingsgebcrgte tusschen de Golf van Tomini 
en die van Tomori en het grensgebergte tusschen 
Poso en Todjo met eene gemiddelde hoogte van 
1500 M., welke den naam dragen van Pompa- 
ngeo-gebergte en naarde zijde van het meer in een 
glooiend, vrij dicht bevolkt heuvelland overgaan, 
hetwelk Lamoesa heet, en ^ 500 M. boven do 
zee ligt. Vlakten van eenige beteekenis vindt 
men slechts aan de kust bij Mapané, ten Z. van 
het meer bij de monding der Kodina, ten N., waar 
de Poso-rivier het meer verlaat en bij de samen
vloeiing van de Poso- en Tomasa-rivieren. Do 
bergen ten N. van het meer zijn steile en scherpo 
toppen van koraal-kalk, waaronder een der voor
naamste is de Lebanoe, ^ 400 M. hoog. Ten O. 
van het meer zijn de toppen meer afgerond en 
bestaan uit kwartshoudende, kristallijne schiefer, 
waarin ijzererts wordt aangetroffen. Ook aan 
de W. zijde is deze formatie de overheerschonde, 
doch wordt op de halve lengte van het meer 
onderbroken dooreen breede bank van korrelige, 
kristallijne kalksteen.

De Poso-streek is tamelijk waterrijk. Zij omvat 
het geheele stroomgebied der Poso-rivier, die 
de afwatering vormt van het meer van Poso 
(zie aldaar), waarvan de belangrijkste voedende 
stroom de Kodina is. De afwatering heeft plaats 
(zie ook CELEBES onder b. Midden-Celebes), 
bij Tandongkajoekoc. Bij eene lengte van^ 93 IC. M. 
heeft de rivier, welker hoofdrichting van Z. naarN. 
is, aan de monding eene breedte van ^ 90 M., dio 
gaande weg tot 50 M. afneemt. Een breede zandbank 
aan de monding maakt haar voor grootero sche
pen ontoegankelijk, hoewel hare diepte daar voor
bij van 3 tot 7 vadem is. Met Inlandscho vaar
tuigjes uit één boomstam is ze bevaarbaar tot do 
samenvloeiing met de Roemoeroe, een punt 
dat in 2x/2 dag roeien is te bereiken. Boven de 
Rocmoeroemonding vindt men zeer vele water
vallen, die soms eene hoogte van 10 M. hebben. 
Het water, in den bovenloop helder, wordt 
stroomafwaarts grijs van kleur. De stroomsnel
heid is vrij aanzienlijk. De oevers zijn beneden 
den Roemoeroe-mond Jaag, zoodat zij dikwijls 
overstroomd worden. De linkerzijn vieren zijn 
weinig in getal en zeer onbeduidend. Onder do 
rechterzijrivieren neemt eene eerste plaats in 
de Tomasa, dio zich bij Kalingoca door een 40 M. 
breede kloof in do Poso-rivier stort en tot ^ 10 
minuten gaans stroomopwaarts bevaarbaar is. 
De Tomasa, die ontspringt op liet waterschei- 
dingsgebergto tusschen de Golf van Tomini

bleek toen, dat nog een aanzienlijk aantal Por- 
in Makasser verblijf hield: hunne uit-tugeezen

zetting was een nieuwe slag voor der Lusitanen 
handel in den Archipel.

Met de onderwerping van Makasser was weder 
een deel van den Arcaipcl door do monopoli- 
seerende Compagnie voor den handel gesloten, 
voorzoover die handel niet in haar handen was. 
Het terrein voor kooplieden buiten do Compag
nie was al weder beperkt gworden; do handel 
had zich builen dit onvrije terrein geconcen
treerd, vooral in Bantam Ook daar dreven Por- 
tugeezen handel. Ook daar was hun commer
cieel rijk uit, toen do bekende gebeurtenissen 
van 1682—1684 ten gevolge hadden do sluiting 
van Bantam voor de Compagnie, die Bantam 
naar haar wil zette.

Thans was nog alleen de uiterste Zuidoost
hoek van den Archipel voor de Portugeezcn 
van belang. De geschiedenis van hun zijn daar 
is echter, na hunne verdrijving uit de Molukken, 
uit Malaka, uit Makasser, uit Bantam, een 
zuiver locale geschiedenis, die het best kan 
worden besproken bij de behandeling dier stro
ken zelf. (Zie artikel TIMOR).

Literatuur: de bekende opstellen van P. A. 
Tielc over de Europeërs in den Maleischen 
archipel; De Jonge, Opkomst; Tiele-Heeres, 
Bouwstoffen.

Vooral in Tiele’s opstellen vindt men do 
Portugeesche bronnen en literatuur besproken 
en genoemd; men kan hierbij vergelijken Dan- 
ver’s overigens onbetrouwbaar boek over „The 
Portugueso in India” en Rouffaer’s opstel over 
het tijdperk van den godsdienst overgang in 

I) / den Maleischen archipel in Bijdr. t. T., L. en 
Vlk. Vle volgr..dl, 6, bl. III. Men kan verder nog 
raadplegen: A. Zimmermann, Die Kolonial- 
politik PortugaLs.. .. (Berlin, Mittler, 1896); 

| De Lannoy
'1’expansion coloniale du Portugal.... (Bruxel- 
des, Lametin, 1907).

PORTULACA OLERACEA L. Fam. Portula- 
caceae. Gelang, Krokot (jav.). Eenjarige, kruid
achtige plant met min of meer vleezige stengels 
en blaadjes en witte bloemen, uit Azië inge
voerd en overal gekweekt. Levert een bekende 
groente (Postelein).

POSO (POSSO). Onderafdeeling der afdceling 
Midden-Celebes van de residentie Menado met
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en Van der Linden, Histoire do

eene bovolking in 1915 van 4; 50.000 zielen, 
waaronder dz 30 Europeanen, + 100 Chincezcn, 
+ 30 Arabieren. Zij omvat hot landschap Poso 
(zie aldaar) en de landschappen Todjo (zie aldaar), 
Loree en Ocna-Oena (zie aldaar).

POSO (POSSO). Land beschrij ving. 
Landstreek v. Centraal-Celcbes, gelegen aan 
de Zuidkust der Golf van Tomini, in het O. be
grensd door de Malei-rivier, die het scheidt van 
het landschap Todjo; in het W. door de Ta- 
mbarana-rivier en het hooggebergte van Centr.- 
Celcbes, die do grens vormen met Saoesoo 
en do Berglandschappen; in het Z. door dc voort
zetting van het gebergte van Contr.-Celebes, dio 
het scheidt van het rijk Loewoe aan dc Golf 
van Boné.

De kustlijn, zich uitstrekkende van de monding 
der Tambarana tot die der Malei-rivier, vertoont 
twee tamelijk grootc inhammen: de baaien v. 
Mapanó en van Poso. Behalve in de baai van 
Mapanó is de geheele kust zwaar begroeid en

.
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jaar door zeer veel regen, hetgeen aanmerkelijk 
bijdraagt tot den waterrijkdom der streek. Aan 
do kust is do gemiddelde temperatuur -f- 85tt 
Fahrcnhcit, aan het meer ^ 75°, terwijl ze hier 
’s nachts en ’s morgens soms tot 68° daalt. Do 
meest voorkomende ziekten zijn koorts en buik
ziekten. Ook lijden zeer velen aan huidziekten, 
van welke een eigenaardige vorm die is, waarbij 
zich bulten op het lichaam vertoonen. In do 
laatste jaren heeft eene besmettelijkc longziekte 
onder do bevolking zeer veel slachtoffers ge
maakt. De voornaamste cultuurgewassen zijn: 
rijst, die vroeger alleen op droge velden werd 
verbouwd, terwijl nu de sawahcultuur reeds 
eene belangrijke opbrengst geeft, voorn.I. te Boe- 
joe- mpondoli; verder maïs, suikerriet, sagoepalmen 
(die alleen in hot binnenland voorkomen), arèn- 
palmen (waaruit de palmwijn wordt bereid) en 
kokosboomen. Onder de boschproducten 
de voornaamste plaats in: ebbenhout, ijzerhout-, 
bamboe, feeja (boomschors, die geklopt de grond
stof voor de kleeding oplevert), rotan, was en 
damar (welke laatste de voornaamste artikelen 
van uit voer zijn). De veestapel bestaat uit geiten, 
varkens en karbouwen, welke laatste men in het 
wild laat rondloopen totdat men voor den rijst
bouw hunne diensten noodig heeft. Onder de 
wilde dieren zijn do meest voorkomende: herten, 
hertzwijnon, gomsbuffels en wilde zwijnen kro
kodillen zijn de cenige verscheurende dieren.

Bevolking. De bevolking van Poso be- //<“f 
hoort tot do heidenen van Centr.-Celebes, die - 
worden aangeduid met den collectieven naam;: 
Toradja= menschon van het bovenland („to” = .
mensch). (Zie voor zeden, godsdienst enz. on
der TOR AD JA). Aldus worden zij genoemd door 
de bewoners van Loewoo en andere Zuidelijko 
streken. Zij worden verdeeld in verschillende 
stammen, waarvan de voornaamste zijn, gaande 
van het Z. naar het N. en ten O. van de rivier cn 
het meer van Poso: de Tolamoesa, Topalandé, 
Toondaö, Tolagó, Torompoe, Towingkcmposo 
en Tokadombockoe. Ten Z. van het meer wonen 
de Topoeoemboto, ten N. ervan en ten W. van 
de Poso-rivier: do Topebato. Ondor do oudste 
stammen worden gerekend do Toondaë en do 
Tolagó. Het zielental bedraagt voor de geheele 
Posostreek 21200 (Lage 13700, Ondaë 3300 en 
Pebato 4200). Over de taal van al deze stam
men zie TORADJASCHE TALEN; aan do 
kust worden allerlei talen gesproken. Al de stam
men zijn oorspronkelijk heidenen; het Christen
dom maakt onder hen thans snelle vorderingen..

Hun hoofdbedrijf is do landbouw cn verder- 
houden zij zich nog bezig met smeden, omdat 
in hot binnenland overvloedig ijzererts wordt 
gevonden, do foeja-bereiding on hot pottenbak-- 
ken (zie over industrie onder TORADJA). De 
handel bestaat grootendeels in uitvoer van 
boschproducten, die zij te Poso of Mapanó 
verhandelen tegen katoentjes, garens, kralen, 
gereedschappen enz. Do gangbaro munten voor 
den ruilhandel in het binnenland zijn, behalve do 
gowono Ncdorlandscho on Ned. Indische geld
stukken, koperen duiten, waarvan er 36 op een 
dubbeltjo gaan.

Gosohiodonis. Van de 14o eeuw af ia 
do streek afwissolond onderhoorig geweest aan 
Gorontalo, Limboto en Tcrnato.inot daartus- 
schen periodes van onafhankelijkheid on ein dc- 
lijk in 1828 vrij verklaard. De macht der o ver

en die van Tomori heeft zeer velo zijrivieren, 
waarvan de linker voornamelijk ontspringen op 
het hoogland der To Ondaë, do rechter, waaron
der do Sina’olea cn Kinapapoea de voornaamsto 
zijn, in het grensgebergte van Todjo.

Verdere rivieren van cenige betcekenis zijn: 
do Mapanó, die in het gebergte van Centr.-Celebes 
ontspringt, en do Tongko, die haar oorsprong 
vindt in het grensgebergte van Todjo, terwijl 
beide zich uitstorten in de Golf van Tomini. 
Geen van beide is bevaarbaar. De Posostreek 
omvat thans slechts één zelfbesturend land- 
schap Poso. Bij onze eerste inmenging in de in
wendige aangelegenheden dezer landstreek bleek 
dat er 5 zelfbestuurders moesten worden er
kend, nl. die der landschappen Lage, Ondaë en 
Pebato en die van Bantjéa en Poéoemboto, 
Palanda en Lamocsa. Thans zijn die alle in één 
landschap Poso onder den bestuurder van Lage 
(G.B. 5 Dcc, 1916n. 35) vereenigd. De zelfbestuur- 
der, die de korte verklaring geteekend heeft, voert 
den titel Makolé en wordt bijgestaan door onder- 
districtshoofden met den titel Witi-Makolé. Het 
grootste deel der strand bevolking belijdt den 
Moh. godsdienst; in het binnenland maakt het 
Christendom snelle vorderingen onder do heiden- 
sche bevolking. De voornaamste plaatsen zijn 
aan de kust Poso (800 inwoners in 1915), stand
plaats van den onderafdeelingschef cn waar eene 
militaire bezetting alsook een steenkolendépot ge
vestigd zijn, en Mapané, een belangrijke uitvocr- 
haven van boschproducten. Zendingsstations zijn 
gevestigd te Kasigocntjoe, Koekoe, Taripacn Pen- 
dolo, in welke laatste plaats ook eene school is voor 
de opleiding van zendingsónderwijzers. De dor
pen zijn alle regelmatig langs de wegen aan
gelegde nederzettingen cn niet meer zooals 
vroeger veiligheidshalve op of nabij heuveltop
pen gelegen inlandschc versterkingen. Een 
groote weg voert langs de kust van uit Poso 
O. waarts naar Todjo en W. waarts via Mapanó 
naar Saoesoe. Verder is een groote weg aange
legd van Poso via Koekoe naar Tentena, aan den 
N. oever van het meer; goede paarden-paden 
zijn verder van Koekoe cn Tentena door Ondaë 
naar den Z. kant van het meer, langs den O. 
meeroever, en van Mapanó door Pebatoland 
naar Batoe Nontjoe. Do verbinding van do 
meerstreek met de Golf van Tomori wordt tot 
stand gebracht door een paardenpad, dat bij 
Singkona aansluiting heeft aan het Pososcho 
wegennet. Eindelijk moeten nog genoemd worden 
voetpaden, die van uit Kasigocntjoe en To- 
ke’imboe (aan het Poso meer) de Poso streek 
verbinden met do mede tot de ondorafdeoling 
Poso behoorendo berglandschappen. Hot meer 
kan van de uitwatering der Poso-rivier tot do 
monding der Kodina in 9 uren worden overge
stoken. De verbinding met Loewoo aan do Golf 
van Bonó is een pad, hetwelk van Pendolo Z.- 
waarts loopt over het grensgebergte met Loewoo, 
liet Takolckadjoc-gebergtc. Deze weg komt aan 
de Golf van Bonó uit te Wotoe, on sluit daar aan 
bij den weg van Malili over Masamba naar 
Paloppo.

Het klimaat is zoowel aan de kust als in hot 
binnenland gunstig to noemen. De afwisseling 
der moessons is ongeveer gelijk aan die op Java: 
de droge tijd loopt van Augustus tot November, 
de meeste regen valt in do maanden Januari en 
Februari. In het binnenland valt het geheele
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Posso (Menado); Maandbcr. N. Z. G. 1892, no. 
12, bl. 193 (vgl. ibid. 1893, no. 4, bl. 49); Mijne 
ervaringen in Posso (Sopt.—Dec. ’92), ibid. 
1893, no. 6, bl. 81. — Adriani en A. 0. Kruijt, 
Van Posso naar Parigi, Sigi cn Lindoe, Med. 
Ncd. Zend.gen. 42c Jrg. bl. 396; S. G. J. W. 
Van Musschenbroek, Toelichtingen bij de kaart 
v. de bocht v. Tomini cn aangrenzende landen, 
Tijdschr. Aardr. (Jen. Dl. IV, bl. 93; G. W. 
W. C. Van Hoëvell, Todjo, Posso cn Saocsoe, 
Tijdschr. v. h. Bat. Gen. XXXV, bl. 1; Bijschrift 
bij do kaart der Tomini-bocht, Tijdschr. Aardr. 
Gen. 2e Ser. Dl. X, 1893, bl. 64; J. G. F. Riedel, 
De Topantunuasu of oorspronkelijke volksstam
men v. Centra al-Ce Ie bes, Bijdr. Inst. 5e Rks. 
I, bl. 77; Petermann’s Mitteilungen, Der 
Posso-Sec in Gele bes, Bnd. 42 (1S96) bl. 160; 
H. Von Roscnbcrg, Het meer v. Posso op Midden- 
Celebes, Tijdschr. Aardr. Gen. VII (Med.) bl. 
153; P. und E. Sarasin, Reiseberichte aus 
Celcbes, Zeitschr. d. Gesellschaft f. Erdk. zu 
Berlin, Bnd. XXX (1895) bl. 311; P. A. Gallas, 
Het landschap Posso, Tijdschr. Aardr. Gen. 
2e Ser. Dl. XVII, bl. 801; R. Eennema, De geo
logie v. het Poaso-Meer, Tijdschr. Aardr. Gen. 
Dl. XV, bl. 53; pr. N. Adriani en dr. Alb. C. 
Kruijt, De BaréV sprekende Toradja’s van Mid- 
den-Celebes; Tijdschr. Aardr. Gen. 2e Serie dl. 
XXVII bl. 979; Ind. Gids, 1913, He Dl., bl. 
843—802, 1612—1618 (Geschiedenis der ont
dekking

POSO-MEER. Dit meer is gelegen in de afdec- 
ling Midden-Ce le bes, residentie Menado en werd 
in Oct. 1865 ontdekt door Jhr. J. C. W. D. A. v. 
d. Wijck (zie N. Adriani, Verhaal der ontdek
kingsreis van Jhr J.C.W.D.A. v.d. Wijck naar 
het Posso-meer, 16—22 October 1865. Ind.Gids, 
Juli 1913); het verslag dezer reis is door den chef 
van den ontdekker, den heer Riedel, resident 
van Menado, dertig jaren lang geheim gehouden. 
Vooral door de onderzoekingen der zendelingen 
(Kruyt, Adriani, Schuyt e. a.), door die onzer 
mijningenieurs (Fennema, Koperberg, Abenda- 
non e. a.) en door de reizen van natuurvorschers, 
allereerst die der Sarasins, is het meer met zijn 
omgeving thans vrij volledig bekend; verschil
lende foutieve en verwarde opvattingen zijn door 
de reizen van Abendanon, die ons ook de beste en 
meest volledige kaart van het meer schonk, tot 
klaarheid gebracht (Zie in zijn Atlas kaart X). 
Het eerste bericht over het Poso-meer gaf Kruyt, 
die in 1893, van do golf van Tomini uit, het meer 
bezocht. De strekking van het meer is N. 30°W; 
aan weerszijden wordt het begrensd door brculc- 
randen. Die langs het Eennema gebergte ver
toont een duidelijke ombuiging, in het noorden N, 
in het zuiden Z 30° O.

Volgens de kaart van Schicbcl, den opnemer 
van Abendanons expeditie, is de lengte S&fz 
K.M., de breedte 7.8 tot 13 K.M., de oppervlakte 
340 K.M2.; het is grooter dan het Matana-, 
kleiner dan het Towoeti meer. Van een opper
vlakte van ^ 750 K.M2. er om heen ontvangt 
het water; de liooge gebergten aan weerszijden 
zijn zeer regenrijk, zoodat het niveauverschil 
ruim ll/2 M bedraagt. Aan het boveneinde steekt 
de lage delta der Kodina, die veel slib aanvoert, 
in het meer vooruit. De Westoever is getooid met 
oerwoud, aan den Oostoever ziet men bijna 
alleen gras; de eerste is verreweg het steilst 
(soms eene daling tot 65°). De heci schend o

heerschers strekte zich echter niet verder uit 
•dan tot aan de kuststreken; in het binnenland, 
welks bergvolken voor woest cn wreed door- 

;-gingen, waagde men zich niet.'Het was ons onbe
kend, dat de hoofden eigenlijk de souvereinitcit 
•van Loewoe erkenden. Dat bleek pas, nadat op 
■14 Aug. 1888 met eenige radja’s van Poso een 
'contract was gesloten (Bijl. H. St. G. 1880—’90 
no. 103 en Ind. G. 1890. II bl. 1326), welk con
tract dus waardeloos was. De Datoe van Loewoo 
oefende zijn gezag door tusschenkomst van den 
anakolé van Lamoesa, die w’oonde to Pantjawoe 
3Snoe ten Z.O. van het meer, uit op de overige 
ka bosen ja’s (dorpshoofden). (Zie over bestuur 

•onder TORADJA). Om do 7 of 9 jaren ontving 
hg van de verschillende stammen eene schatting, 
bestaande uit; foeja, genaaid bokkenhaar, was, 
rijst en witte kippen; van de Toondaëen Tolage 
uit een slaaf. Sedert 20 h 30 jaren erkenden 
bovendien de Topebato de souvereiniteit van 

•den vorst van Sigi, aan wien zij dezelfde schat
ting verschuldigd waren, terwijl de Tokado- 
mboekoe ook den vorst van Todjo als heer erken
den. Deze machtsverhouding heet „mépoeé” 
ifals heer erkennen). Bij de bevolking zelve zijn 
•omtrent de geschiedenis slechts legenden bekend.

• De verklaring, die zij geeft van het gezag van 
Loewoe, is dat de Datoe in het bezit is van eenige 
voorwerpen, afkomstig van een ouden vorst, die 
heerschte in de meerstreek, en welke veroverd 
werden toen deze vorst in een oorlog met Loewoo 
onderworpen en zijn kampong „Pamona”, aan 
de N.kust van het meer, verwoest werd. Ook 
Parigi meende op grond van vroegere stroop
tochten aanspraken op deze streek te kunnen 
doen gelden, het door dit landschap zich aange
matigd gezag (en dat „mosintoewoe”, sarnen- 

’leven als vrienden, wordt genoemd, doch inder
daad weinig verschilt van het „mépoeé”) 
'werd door het Gouvernement tegengegaan. Wat 
Loewoe betreft, dit heeft in 1905, nadat in dat 
landschap het georganiseerd verzet tegen onze 
troepen gebroken was, ten behoeve van het 
*Gouv. afstand gedaan van al zijne aanspraken 
en rechten op de Posostreek, warr ons gezag 
thans daadwerkelijk gevestigd is

Bestuur. De landstreek Poso maakt deel 
uit van de gelijknamige tot de afdeeling Midden - 

‘Celebes der residentie Menado behoorende onder
af deeling.

Literatuur : Alb. C. Kruijt, Mijne eerste erva
ringen in Posso, Med. Ned. Zcnd.gen. 36e Jrg. 
bl. 225; ibid. 37e Jrg. bl. 1; Mijne tweede reis 
v. Gorontalo naar Posso, ibid. 37e Jrg. bl. 101; 
Eenige feesten bij de Posso-Alfoeren, ibid. 37e 
•Jrg. bl. 115; Naar het meer v. Posso, ibid. 38e 
Jrg. bl. 1; De foeja-bereiding in Posso, ibid. 38o 
•Jrg. bl. 200; De legenden der Posso-Alfoeren aan
gaande do eerste menschen, ibid. 38e Jrg. bl. 
339; Een en ander aangaande het geestelijk en 
maatschappelijk leven v. de Posso-Alfoeren, ibid. 
39e Jrg. bl. 2, 106; 40e Jrg. bl. 7, 121; 41e Jrg. 
bl. 1; Het tengke-offer bij de Posso-Alfoeren, 
ibid. 39e Jrg. bl. 230; Van Paloppo naar Posso, 
ibid. 42e Jrg. bl. 1; Grammaticale schets v. de 
Bareëtaal, Bijdr. Inst. 5e Rks. VIII, bl. 203; 
Het stroomgebied v. de Tomasa-rivier, Tijdschr. 
Aardr. Gen. 2e Ser. Dl. XVI, bl. 593; Mijne reis 
v. Gorontalo naar Poso (Posso) met den Gouv.st. 
.„Zeeduif” 4—16 Eebr. 1892, Med. Ned. Zend.- • 
igen. 35e Jrg. bl. 225; Mijne eerste ervaringen to '
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■winden zijn in het dal uitsluitend Noord (do 
Dongi) en Zuidzuidoost (do Tando Ngkasa); do 
laatste is genoemd naar een heuvel in het dal. 
’s Morgens vroeg merkt men op het meer vaak 
vallende winden, zoowel aan de Oost- als aan do 
Westzijde. Door de plotselinge stormen gebeuren 
er gedurig ongelukken, zooals bijv. 27 Nov. 1897, 
toen onze bekwame mijningenieur R. Fonnoma 
(zie aldaar) er hot slachtoffer van werd. Om den 
toorn der meergecstcn niet op to wekken, spreekt 
een Toradja nooit over hot meer, over zeilen, 
over visschen in het meer, enz. Het meer is niet 
zeer vischrijk; van de palingsoorten zij vermeld 
de masapi; voor de krokodillen, die in het meer 
leven, is de Toradja terecht zeer bevreesd (om 
hen eet hij nooit Spaansche peper of werpt hij 
eten, met die peper toebereid, in het meer). Van 
de vogels verdienen de eenden, de duikers (die 
naar visch duiken) en de witte en zwarte reigers 
vermelding.

In aanleg is het Poso-mecr het jongste der drie 
groote meren; dit bewijzen de pliocene koraal- 
kalksteen in de oude Poso-baai ten N. van het 
tegenwoordige Poso-meer, de aanwezigheid van 
krokodillen in het meer, terwijl ze in de beide 
andere meren ontbreken, en van een zoetwater- 
slak. Het meer is bij gedeelten ontstaan, eerst 
een ouder Zuidelijk deel en daarna een jonger 
Noordelijk deel, die gescheiden waren door een 
tusschenwand, welke ten slotte ook wegzonk; op 
dezen drempel wijst nog de ondiepte van 165 M. 
tussehen de twee bekkens. De grootste gemeten 
diepte, in het Noordelijk bekken, is 440 M, maar 
kan, volgens Abendanon, nog wel meer bedragen, 
misschien wel 490 M; daar de hoogteligging 
510 M. is, reikt de bodem dus niet tot beneden 
den zeespiegel. Merkwaardig mag het heeten, in 
verband met het oudere en het jongere bekken 
van Abendanon, dat Max Weber’s onderzoek der 
visschen van het meer tot hetzelfde resultaat 
voerde; hij vond in het meer twee vischfaunas 
van verschillenden ouderdom, die zich eerst in 
zeer jongen geologischcn tijd vereenigden. Waar
schijnlijk is de oudere fauna afkomstig uit de 
golf van Boné, de jongere uit de golf van Tomini.

De regenval is aan het meer niet groot; het 
jaarcijfer is slechts 730 ra.M.; van Augustus— 
October is het er zeer droog. Geen wonder dat de 
bewoners op allerlei wijzen den regen trachten te 
lokken, bijv. door in het water to plassen, door 
den regen na te bootsen, enz.

Zie Kruyb en Adriani. De Barée-sprekendo 
Toradja’s van Midden-C lebes, hoofdstuk XXIII.

POST- EN TELEGRAAFDIENST. Postdienst. 
Historisch o v o r z i c h t. O.-I. C o m- 
p a g n ie. Al spoedig, nadat in het begin der 
17e eeuw de Nedorlandsehe Oost-Indische Com
pagnie zich in den Maleischcn Archipel aanzien
lijke bezittingen had verworven en de Hollanders 
zich daar gingen vestigen, ontstond de behoefte 
om onderling, zoowel als met het moederland, be
richten te wisselen. De vervoermiddelen waren 
echter uiterst schaarsch. Alleen van schepen kon 
voor het vervoer van brieven gebruik gemaakt 
worden. Van een eigenlijken postdienst kan dan 
ook in dien tijd geen sprake zijn. Do voorschriften 
op het verzenden van brieven werden bijna uit
sluitend gegeven tot handhaving van het verbod 
om, anders dan officieel aan de bevoegde autori
teiten, iets omtrent den handel enz. van de Comp. 
te schrijven. Hoewel tegen de overtreding van dit

verbod zware straffen waren bedreigd, schijnt er 
nog al eens tegen gezondigd tc zijn, het werd al
thans telkens herhaald en verscherpt. De uit Indië 
naar Europa te verzenden particuliere brieven 
moesten gelegd worden in „dc gemeene doose”, 
aanwezig bij een opperkoopman der Comp. to 
Batavia, waarmede zo met dc officicele brieven 
„aan"do 'Bewindhebberen” verzonden werden. 
Het schijnt echter, dat deze maatregel niet vol
doende werkte, want in 1636 verbood een plak
kaat het zenden van particuliere brieven geheel 
en al. 65 jaren moesten er voorbijgaan, alvorens, 
in 1701, dit strenge verbod werd opgeheven of 
liever in zoover gewijzigd, dat alle particuliere 
brieven zouden worden aangehouden en de ver
dachte, waartoe behoorden die, welke over den 
toestand van de Comp. konden gewagen, werden 
geopend. In verband hiermede mochten de sche
pen na vertrek geen brieven meer aan boord ne
men, daar toch anders de maatregel niet zou baten. 
Ook dc uit Holland naar Indië verzonden parti
culiere brieven moesten in een verzegeld pakket 
gesloten en het was aan ieder, die niet daartoe 
aangewezen was, verboden zich met het over
brengen en bestellen der brieven te belasten. Te 
Batavia werden de brieven ter hand gesteld aan 
den deurwaarder bij den Raad van Justitie, die 
ze opende, ze „naer lecture” sorteerde en in een 
alfabetisch register inschreef. Dc brieven moes
ten afgehaald worden bij den deurwaarder, die 
daarvoor niets in rekening mocht brengen. Er 
bestond echter gelegenheid om gaven in een bus 
te doen, waarvan dc opbrengst half voor den 
deurwaarder en half voor de armen was. Dit voor
schrift schijnt in vergetelheid te zijn geraakt; het 
werd in 1660 ten minste weder verordend, ten 
einde een ingeslopen'misbruik tegen te gaan, nl. 
om dc brieven in herbergen ten toon te stellen. 
De deurwaarder kreeg bij de nieuwe ordonnantie 
recht op eene vergoeding voor zijne bemoeiingen.

Omtrent de verzending van brieven tussehen 
Batavia en de verdere plaatsen van Indië (de bui
tenposten) blijkt alleen dat de zg. patsjallangs 
(een soort van inlandscko vaartuigen) behalve 
voor hot kruisen op roovers en zeeschuimers ook 
aan het bestellen van brieven enz. op de buiten
posten dienstbaar werden gemaakt. Do eerste ge
regelde vaart — nl. om do veertien dagen — voor 
vervoer van brieven dateert van 1754 en wel tus- 
schen Batavia, Cheribon, Tegal en Semarang.

Voor de verzending van officicele brieven tus- 
schen de Republiek en Indië werd bij voorkeur 
van dc schepen der Comp. gebruik gemaakt; 
moest de verzending met vreemde schepen 
plaats hebben, dan mocht de correspondentie 
niets bevatten, waaruit nadeel voor de Comp. 
kon voortvloeien. Dat de overbrenging van brie
ven tussehen Holland en Indië in die dagen niet 
bijzonder vlug ging, kan hieruit blijken, dat de 
kennisgeving van het optreden van Mr. v. Oloon 
als Gouv.-Gen. niet minder dan ll(2 maand on
derweg bleef.

In 1746 werd het eersto postkantoor opgericht 
nl. to Batavia. Het werd beheerd door twee post
meesters, die belast waren met hot aannemen en 
verzonden der aankomendo en uitgaande brieven 
en pakketten, welke alle in een register werden 
gebookt. Aan hen was geheimhouding opgedra
gen. Voor hunne bemoeiingen kregen zij eene be- 
looning, welke afhing van de grootte en zwaarte 
der brieven en pakketten. Het postkantoor heeft
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sioncel reglement op het postwezen , dat reeds 
in het volgende jaar (den 12dcn van Winter
maand) wci'd vervangen door het „Reglement 
voorde posterijen en voor de inspectie der wegen 
en herbergen op Java”. Voor de posterijen — het 
zg. generaal postwegen — was Java verdeeld in 
vier districten, nl.:

Bantam, van Bantam tot Batavia;
Batavia, van Batavia 'tot Karrang Sam- 

bong;
Semarang, van Karrang Sainbong tot Sema- 

rang, en
Socrabaja, van Semarang tot Socrabaja.
In elk van deze districten, waarover een' com-/7 j (( f 

missaris der wegen en posterijen was aan gesteld' /
werden één generaal postkantoor en verschillende 
prefecturen (stations) opgericht. Het postkantoor 
te Batavia_§.tond onder directie van het college 
van President en Schepenen en dat der overige 
districten van de respectieve prefecten. Over elk 
der prefecturen was de scriba of „ander intelli
gent persoon” aangesteld.

De inkomsten der posterijen, nl. de portgelden, 
kwamen ten voordeele van het Gouvernement, 
behalve die van het district Batavia, welke in de 
stadskas vloeiden. Bij het provisioneel reglement 
waren de vroeger vastgestelde porten verhoogd 
met 100 %, maar bij het Reglement van 1809 
werd het port van een enkelvoudigen brief (tot 
een lood wegende) bepaald op V/2 tot 15 stuivers 
naarmate van den afstand; voor zwaarder brie
ven liep het tarief op tot 3 rijksdaalders. Voor ge
frankeerde brieven werd het port met een vierde 
verhoogd. In tegenstelling met de thans geldende 
regelen werd dus het frankeeren tegengegaan.
Voor brieven uit Europa en Amerika of andere 
overzeeschc landen aan gebracht, werd een port be
rekend van 1 tot 22/6 rijksdaalder. Voor brieven 
van meer dan gewone dikte (wat onder „gewone” 
dikte werd verstaan blijkt niet) was dubbel port 
schuldigd. Vrijdom van port voor particuliere 
brieven werd niet verleend.

Op elk der postetablisscmenton werd een re
gister aangehouden, waarin van eiken aankomen
den en uitgaanden brief aanteekening werd gc- 

-houden.
De overbrenging der brieven geschiedde in ge

sloten valiezen door in uniform gekleede postil
lons te paard, die steeds vergezeld waren dooreen 
wegwijzer, des nachts toortsdrager (om het wild 
gedierte af te schrikken) en op zeer onveilige we
gen daarenboven door twee gewapende mannen.
Aan de postillons was dé bijzondere zorg over de 
zakken aanbevolen „exponerende des noods hun 
leven voor deszelfs behoud”.

Tusschen Batavia en Buitenzorg bestond een 
dagelijksche dienst; tusschen de overige plaatsen 
tweemaal ’s weeks. De postiljons tusschen Bata
via en Buitenzorg moesten des avonds te 9 u. ver
trekken, reden G palen (1 paal = lJ/2 K.M.) om 
dan hun valies aan hun opvolger over te geven.
Daarbij was de zonderlinge bepaling gemaakt, 
dat als de post niet vóór zonsopgang op haar be
stemming was aangebracht, de laatste postiljon 
„gevoelig gecorrigeerd” zou worden. Waar de 
wegen dit toelieten, moesten de postiljons zoo
veel mogelijk worden vervangen door post karren.

Tusschen Buitenzorg en Socrabaja stonden 12 
gouvernementsherbergen, elk voorzien van G of 8 
goede slaapvertrekken, en halfweg tusschen de 
herbergen pasanggrahans.

voor de verzending van officieclc brieven niet. 
lang gewerkt; reeds in 1747 werd bevolen om die 
brieven op den ouden voet (met de „gemeene 
doosc”) te verzenden.

Naar aanleiding van de vele klachten omtrent 
de ongeregelde bezorging van particuliere brieven 
en de aanzienlijke porten, werd in 1785 bepaald 
dat de voor Holland bestemde brieven moesten

:

bezorgd worden ter Generale Secretarie te Bata
via, waar ze gepakt werden in verzegelde pak
ketten, geadresseerd aan de Kamer te Amsterdam 
of eene der andere Kamers, met bijvoeging van 
de letters P.B. = particuliere brieven. In 1789 
werd eene betere regeling gemaakt omtrent het 

de porten. Voor de behandeling van

!

i
vervoer en
particuliere brieven, die men op „Compagnies 
etablissementen” in Indic naar Europa en omge
keerd van de Republiek naar Indiê wcnschtc te 
zenden, werden zoowel te Batavia als op eenige 
der „buijtenposten”, zg. gecommitteerden aan- 
gesteld, die de. brieven hadden te sortecrcn naar 
hunne grootte, waarnaar ze in 9 klassen verdeeld 
waren. Het port, dat voor de le klasse 6 st. en 
voor de 9e klasse 7 gulden bedroeg, werd door 
middel van stempels op de brieven aangeteekend. 
De pakketten met brieven gingen vergezeld van 
eene lijst, aanduidende het aantal brieven der ver
schillende klassen en het bedrag der porten. De 
lijst van vrijstellingen van briefporten was vrij 
groot en bevatte voornamelijk de hooge autori
teiten in de Republiek en de voornaamste gezag
hebbers der Comp. in Europa en in Indië.

Bij aankomst te Batavia van een Compagnies- 
schip, uit de Republiek of de Kaap de Goede 
Hoop afkomstig, werden de pakketten met brie
ven — losse brieven mochten niet medegenomen 
worden — door de gecommitteerden van boord 
afgehaald en overgebracht naar het „Kasteel”, 
vanwaar ze, na ten overstaan van den Commis- 
saris-Gencraal geopend en nagezien te zijn, be
zorgd werden: de officieele rechtstreeks aan hunne 
bestemming en de particuliere door middel van 
het postkantoor te Batavia, en c.q. de gecommit
teerden op de „buijtenposten”. De gecommitteer
den, die een „douceur” genoten naar mate der 
ontvangen porten, hadden jaarlijks verantwoor
ding te doen aan de Indische Regeering, die ver
slag naar Nederland moest zenden.

Toen evenwel op het einde van de 18e eeuw de 
kolonies aan den Staat der Nederlanden over-

—

,

gingen, kon de censuur op de verzending der par
ticuliere briefwisseling moeilijk gehandhaafd blij
ven. Eerst later werd echter aan dien toestand 
volkomen een einde gemaakt, toen in 1854 bij 
art. 87 van het Reg. regl. werd bepaald, dat het ge
heim der aan de post of andere instelling van 
vervoer toe vertrouwde brieven onschendbaar is, 
behalve op last des rechters in dc gevallen bij al- 
gemeene verordening omschreven.

T ij d v a k van 1800—1811. Zoolang de we
gen in slechten toestand verkeerden, kon van een 
geregeld postverkeer geen sprake zijn. Ook in dit 
opzicht heeft de voltooiing van den grooten post
weg onder Daendels enorm veel verbeterd. Een 
geregelde paardenpost bestond reeds in 1808; één 
jaar na de voltooiing van Daendels’ reuzenwerk. 
Op 29 Mei 1808 schreef Daendels de residenten 
aan om „binnen 3 X 24 uren” op te geven, welk 
personeel in elke residentie noodig was voor een 
goede bediening der brievenpost en reeds den 
18en Juni d. a. v. werd uiigevaardigd het „provi-

1
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ch bestuur (1811—1810). On- was, onder het bestuur van de hoofddirectio 
financiën en liet plaatselijk toezicht van de resi
denten, opgedragen te Batavia, Scmarang en 
Buitenzorg aan postmeesters en elders aan post- 
commiczen. Als grondslag voor het port, dat 
steeds vooruit betaald moest worden, werd j 
kend één duit voor eiken paal afstand met 
minimum van 10 duiten. Voor het drukwerk on
der kruisband bedroeg het port */6 van dat 
een brief met een minimum van enkel briefport. 
Behalve dienstbrieven waren vrij van port de 
zendingen van gedrukten door de Landsdrukkerij 
aan particulieren, en de „in oflicio” geschreven 
stukken van de onder de bescherming van het 
Gouvernement staande sociëteiten en instellin
gen, zooals kerkclijkc genootschappen, armenver
zorgers, enz. Gelden en verdere zaken van waarde 
moesten worden aangeteekend, waarvoor dubbel 
port berekend werd; dit aanteekenen gaf echter 
geenerlei recht op schadeloosstelling in geval 
verlies. Van de onbestelbare brieven werd elk 
kwartaal opgaaf gedaan in de Javasche Courant, 
zeer zeker een goede maatregel, welke echter al 
spoedig bij uitbreiding der briefwisseling in on
bruik geraakte en niet meer werd voorgeschreven.

Tusschen de voornaamste plaatsen bestond 
eerst driemaal, en sedert 1828, twee maal ’s weeks 
een postdienst. In dat jaar werd de gedwongen 
frankeering van de aan port onderworpen brieven 
ingetrokken. Hiervoor in de plaats kwam, dat 
alle porten moesten worden betaald door de per
sonen, die de brieven ontvingen. Frankceren was 
verboden. Nog in detzelfde jaar werd het al of 
niet frankceren wederom vrijgelaten en dit is 
voor brieven en briefkaarten tot heden zoo geble
ven. In 1829 (Ind. Stb. no. 102) werd bevolen dat 
bij alle postkantoren expeditie-boeken moesten 
worden aangelegd, waarin alle aankomende brie
ven werden ingeschreven en waarin door de ge
adresseerden voorde ontvangst der brieven moest 
worden geteekend. Wegens de groote vertraging 
in de bestelling, welke hiervan het onvermijde
lijke gevolg was, hechtte men langzamerhand 
minder waarde aan de expeditie-boekjes. In vele 
gevallen waren ook de handteekeningen onlees
baar of gaven die van huisgenooten of bedienden 
niet de minste waarborg voor de richtige uitrei
king aan den geadresseerde. Deze maatregel bleef 
bestaan tot 1873, toen zij wegens de groote be
lemmering van den dienst, die niet opwoog tegen 
het nut, werd ingetrokken. (Ind. Scb. 1S73 no. 
232).

Engel
der het Engelsch bestuur worden aanvankelijk do 
bestaande bepalingen omtrent de posterijen ge
handhaafd. Slechts werden eenigc onbelangrijke 
wijzigingen gebracht in de porten en betere voor
zieningen voor het verkeer tusschen Batavia en 
Buitenzorg getroffen.

9 Maart 1813 werden uitgevaardigd nieuwe 
„Rcgulations for the post establishment on the 
island of Java”. Behalve een verbetering in de 
wijze van verantwoording der ontvangen porten, 
valt te vermelden dat de brieven, waarvan het 
port door den geadresseerde moest worden vol
daan, verzonden werden onder het opschrift „hea
ring postage”; bij weigering van betaling werd 
het dubbel port — voor heen en terug — inge
vorderd van den afzender, aan wien geen brieven 
meer bezorgd werden, vóórdat de betaling was 
geschied. Aan speciaal genoemde ofiicicelc perso
nen was portvrijdom voor hunne particuliere cor
respondentie toegestaan. Het port werd evenals 
vroeger naar het gewicht en den afstand bere
kend. Voor „open” verzonden „registers, news- 
papers” enz. was een lager port vastgesteld. Dit 
is de eerste maal, dat van een port voor drukwer
ken sprake is. Zoowel de postwagendienst als de 
paardenpost op Java werden ingetrokken, omdat 
de daaraan verbonden lasten voor de bevolking 
te drukkend werden geacht.

Als bronnen voor het bovenvermelde zijn gebe
zigd : Ned.-Ind. Plakaatboek door Mr. J. A. v. d. 
Chijs; Staat der Nederlandsch-Oostindischo be
zittingen onder het bestuur van den Gouv.-Gen. 
H.W. Daendels (1808—1811), 2c stuk, ’s Gravcn- 
hage 1814; Plakkaten, Reglementen enz. van het 
Britschc Gouvernement op het eiland Java, 3 
doelen, Batavia 1813—1810; Kort overzicht v/d 
ontwikkelingsgeschiedenis der P. T. T. in 
Ned.-Indië door B. Wieringa, Weltevreden 1914, 
waarin voor de geschiedenis van den dienst tot 
het einde van de 19e eeuw het artikel post- en tele- 
t/nta{dienst van den len druk van deze Ency- 
clop. min of meer getrouwelijk gevolgd is.

T ij d v a k v a n 1810—1SG2. Do opgeheven 
paardenpost moet blijkens latere besluiten reeds, 
in 1810 weder zijn ingevoerd. In 1818 (Ind. Stb. 
no. 04) werd het in Nederland vigcercnde „Regle
ment op de behandeling der correspondentie van 
en o]) de Koloniën en verdere overzecsche landen 
met uitzondering van Groot-Britannië” ook toe
passelijk verklaard op de correspondentie van do 
Koloniën met Nederland, met bijvoeging van 
eenigc bijzondere bepalingen omtrent de verzen
ding, ontvangst en verdere behandeling der brie
ven. Hot port voor een cnkelvoudigen brief, niet 
meer dan een lood wegende, was vastgesteld op 
12 stuivers Nedcrl.

van

gere- 
• een

van

van

Het brievenvervoer in Indië was geen Gouver- 
ncmentsmonopolie; wel werd van Gouverne- 
mentswegc door een postillonsdicnst of op andere 
wijzen in het vervoer der post voorzien, maar 
slechts op bepaalde routes, zooals op den grooten 
postweg van Anjër naar Banjocwangi en op eeni- 
ge andere wegen.

Over het eiland Madoera word de postdienst op 
kosten van do Vorston ten bohoeve van het Gou-

15 stuivers Ind. (in 1823 
werd bepaald, dat de tarieven alleen in Holl. munt 
zouden worden uitgedrukt) mot opklimming per 
half lood van het halve port, tot 200 lood = 23Y2 
maal het enkelvoudige port. Frankeering was fa
cultatief gesteld. Voorde por scheepsgelegenheid 
aangcbrachtc brieven word aan don gezagvoerder 
van liet schip 5 stuivers Ind. per brief uitbetaald, 
waarvoor hij verplicht was de brieven aan het 
postkantoor af te geven. Voor de verzending dor 
brieven uit Indië waren de postkantoren te Ba
tavia, Scmarang on Soerabaja aangewezen.

In 1823 (Ind. Stb. no. 3) verscheen een nieuw 
„Reglement op de brieven- en wagenpost op het 
eiland Java”. De administratie van dezen dienst '

vernomont onderhouden.
Verzending der post van de eeno Indische ha

ven naar de andere moest, behoudens eenigc uit
zonderingen, geschieden met schepen, die in Indië 
thuis behoorden en daarvoor werd alleen zeeport 
geheven, dat berekend werd volgen het reglement 
van 181S.

Brieven, bostemd naar of afkomstig uit andere 
landen dan Nederland, waren bij verzending 
langs den gewonen weg zoowel aan land- als aan



POST- EN TELEGRAAFDIENST.468

leuke opmerking, dat die verschillen mot op to 
helderen waren. Telkens blijkt dat de opgaven 
niet juist waren, doordat de brieven soms dubbel, 
ja zelfs drie- en vierdubbel waren geteld; met 
alleen de cijfers der kantoren van afzending en 
ontvangst, maar dikwijls ook de opgaven van do 
tussekenliggendo kantoren der doorgezonden 
brieven werden n.1. opgenomen. Daarbij komt 
nog dat men in do wijze van statistiek niet con
sequent bleef.

Naar aanleiding van de rapporten van den 
heer The ben Tervillc kwam in 1862 een eigenlijke 
organisatie der posterij tot stand, waarom het 
historisch overzicht niet verder dan tot dat jaar 
wordt uitgestrekt en het verdere behandeld is in 
do verschillende onderdeden.

Behalve van de Staatsbladen, Ind. Almanak
ken en Kol. Verslagen is voor het hier besproken 
tijdvak nog gebruik gemaakt van het overzicht 
van de ontwikkelingsgeschiedenis van den Ind. 
post- en telegraafdienst door Ten Brummeler, 
voorkomende in de eerste uitgaaf (18S3) van den 
bij Kol ff en Co. te Batavia uitgegeven post- en 
telegraafgids.

I. Binnen landschc dienst. De in 
1856 in Nederland aangekomen rapporten van 
den heer The ben Tervillc werden, na overwogen 
te zijn bij de Departementen van Koloniën en van 
Financiën, onder welk laatste Departement do 
Nederl. posterij tóen ter tijde ressorteerde, ter om
werking naar Indië teruggezonden. Na veel wik
ken en wegen en veel correspondentie kwam in 
1862 het „Nieuwe reglement op de brievenposterij 
(Ind. S'. b. 1862 no. 103a) tot stand, dat reeds 1 
Jan. 1863 in werking trad, behalve de bepalingen 
omtrent frankeerzegels en postwissels, welko 
eerst in 1864 ingevoerd konden worden.

Bij dit reglement werd het Gouvcrnements- 
monopolie voor de posterij ingevoerd waar het 
gouvernement den postdienst uitoefent; in het 
binnenlandsch verkeer werd een uniform brief
port — van 10 cent per 15 gram zoowel bij ge
frankeerde als ongefrankeerde verzending — 
vastgesteld ; het Gouvernement stelde zich voorts 
aansprakelijk voor aangeteekende brieven, waar
voor bij verlies, behoudens overmacht, / 25 werd 
vergoed; de uitgifte van frankeerzegels werd mo
gelijk gemaakt en do gelegenheid werd openge
steld tot verzending van kleine sommen geld per 
postwissel.

Voor monsters en stalen van koopwaren boven 
15 gram wegende bedroeg het port x/3 van hot 
briefport; voor dag-en weekbladen, onverschillig 
de grootte, 2 cent per vel, en voor andere druk
werken 2 cent per heel, 1 cent per 1/t, en >/, cent 
per J/4 vel druks. Voor bestelloon binnen den af
stand van 4 palen van een kantoor werd niets be
rekend; buiten dien kring moesten de geadres
seerden zich met den kantoorchef verstaan voor 
het afhalen der correspondentie.

De bepaling, dat voor een ongefrankeerden brief 
niet meer verschuldigd was dan vooreen gefran- 
kcerden, werd in 1874gewijzigd in dien zin dat het 
port voor ongefrankcerde brieven en pakketten 
op 10 cent boven dat voor gefrankeerde gesteld 
werd. Eerst later kwam de thans nog bestaande 
bepaling tot stand, dat voor on ge frankeerde brie
ven het dubbel port verschuldigd is. Op alle brie
ven van meer dan enkel gewicht (15 gram) werd 
dit gewicht op de adressen aangeduid; op ontoe-

zeeport onderworpen. Frankcering was verplicht. 
Langs den zg. landweg verzonden gold een spe
ciaal tarief, dat blijkens het Kol. Verslag over 
1849 aan de leden der Kamer overgelegd, maar 
niet daarbij af gedrukt werd.

Voor de correspondentie tussclien Nederland 
en Indië met de overlandpost via S o u t h a m p- 
ton kwam in 1848 (Ind. Stb. no. 53) een reglc- 
fflëüTTot stand, dat, mot aanvulling van cenigc 
bepalingen in het volgend jaar (Ind. Stb. 1849 
no. 22) ook toepasselijk werd verklaard op de ver
zending via Marseillc. In beide gevallen 
werden de brieven enz. door de Indische admini
stratie te Singapore afgehaald en gebracht, waar
voor een“maande!yksohe stoombootdienst tus- 
schen Batavia en Singapore werd onderhouden. 
Via Southampton bedroeg het port voor 
een enkelen brief — tot 16 wichtjes — ƒ 1.70 en 
voor elke 8 wichtjes meer anderhalf maal dit port 
daarenboven. Het port voor nieuwspapier en an
dere drukwerken werd per vel berekend. Via 
Marscille was voor een enkelen brief — tot 
71/* wichtjes — vcrschuldidgd / 1,80, van 7*/2 tot 
10 wichtjes anderhalf maal dit port en daarboven 
opklimmende met een half maal het port per 6 
vachtjes. Later werden ook schikkingen getroffen 
voor verzending over Triest tegen hetzelfde port 
als over Marseille.

Behalve de geregeld onderhouden postgemeen- 
schap tusschen de voornaamste plaatsen op Java 
kon zelfs in 1851 nog geen sprake zijn van eeno 
algemeenc organisatie van den postdienst. In 
eenigc residentiën bestond zelfs nog geen posterij, 
maar vond de bestelling plaats door politiediena
ren of onbezoldigde bestellers; in andere residen
tiën liet de posterij veel te wenschcn over, terwijl 
in slechts enkele residentiën een postdienst was 
georganiseerd cn die was nog vrij primitief.

Om verandering in den toestand te brengen 
werd in 1852 de ambtenaar bij het Ncderlandsch 
postwezen J. P. Theben Tervillc naar Indië ge
zonden om de posterij aldaar te bestudeeren en 
de middelen aan te wijzen, welke tot verbetering 
konden leiden.

In afwachting daarvan werden op Java eenige 
wijzigingen in de tarieven en de postenloopen 
gebracht en werd de in 1823 aan verschillende 
instellingen verleende portvrijdom beperkt tot de 
van Gouvernementswege erkende godsdienstige 
of kerkelijke genootschappen. Voor uit Neder
land langs den gewonen weg aan militairen bene
den den rang van officier gezonden brieven werd 
een verlaagd port van 5 cent ingesteld. Ook op de 
buitenbezittingen werden eenige verbeteringen 
aan gebracht.

Bij gebrek aan statistische gegevens is het niet 
mogelijk om door cijfers eenig beeld te geven van 
de ontwikkeling van het postverkeer vóór 1846. 
Hoewel over de jaren 1846—1862 in de Kol. Ver
slagen wel opgaven voorkomen van het aan tal- 
brieven, welke in het buiten- en in het binnen
landsch verkeer werden verzonden en ontvangen 
heeft men gemeend ook over dit tijdvak geen sta
tistieken te moeten geven, aangezien de bedoel
de opgaven weinig vertrouwen verdienen en daar
uit dus toch geen gevolgtrekkingen te maken zijn. 
Over sommige jaren zijn geen opgaven verstrekt; 
over andere jaren slechts gedeeltelijk. Soms wordt 
in een volgend verslag over een bepaald jaar een 
geheel ander cijfer vermeld dan in het vorig ver
slag was opgegeven, met bijvoeging van de vrij

/
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reikend gefrankeerde stukken het woord „ontoe
reikend” geschreven. Hiervoor kwam 1873 
stempel, terwijl op de hulpkantoren de zegels 
vernietigd werden met den stempel „franco” 
midden op de zegels. Het port der monsters werd 
gebracht op 10 cent per öO gram en der drukwer
ken, geen couranten zijnde, op 5 cent per 50 gram. 
Naar aanleiding van verzoekschriften van uitge
vers op Java werd het port voor couranten in 
1875 gebracht op 1 cent per 25 gram en der andere 
drukwerken op 2 cont per 20 gram. In 1863 wer
den de eerste brievenbussen in Indiö geplaatst, 
nl. te Batavia, Semarang en Soerabaja. Het aan
tal is sedert in geheel Indiö gestegen tot 354 op 1 
Jan. 1918.

Om zoo spoedig en zoo goedkoop mogelijk uit
breiding te geven aan het aantal postenloopen op 
Java, waaraan dringend behoefte bestond, werd 
in 1863 een proef genomen met aanbesteding van 
het bezorgen der post (en het overbrengen van 
reizigers) aan particulieren. De aanbesteding, 
waarvan de voorwaarden zijn opgenomen in do 
Jav. Cour. van 7 Jan. 1863, mislukte totaal. In 
1874 werd deze proef, echter op kleiner schaal, 
herhaald en met succes. Sedert zijn vele contrac
ten in bedoelden zin gesloten. Langzamerhand 
werden de postenloopen op Java belangrijk uit
gebreid; in 1877 bestond tusschen de voornaam
ste plaatsen reeds een dagelijksche dienst, terwijl 
ook vele plaatsen drie maal ’s weeks door de post 
bezocht worden. Voor het overbrengen derdienst- 
corrcspondenlie tusschen de bestuursambtenaren 
van een gewest op Java werden voornamelijk 
heerendienstplichtigen gebruikt (de zoogenaamde 
districtspost).

Op de Buitenbezittingen was het overbrengen 
der post — voornamelijk uit dienstcorresponden- 
tie bestaande — op vele plaatsen uitsluitend aan 
heerendienstplichtigen overgelaten. Tot voor 
korten tijd nog op Banka. Gaandeweg werd ook 
aldaar speciaal personeel aangestcld voor de be
zorging der post.

Tot uitvoering van art. 87 van het Rcg.-Regl., 
luidende: „Het geheim der aan de post of andere 
instellingen van vervoer toevertrouwde brieven 
is onschendbaar, behalve op last des rechters, in 
de gevallen bij algemeene verordening omschrc- 
ven”, werden bij K.B. in Ind. Stb. 1868 no. 42 
bepalingen vastgcstcld betreffende het in beslag 
nemen en openen van brieven en pakketten. Art. 
1 van dit besluit is vervangen door art. 8 van het 
nog vigeerende postreglement van 1881 (Ind. Stb. 
no. 139). Art. 2 is zelfstandig blijven bestaan; 
terwijl bij K. B. in Ind. Stb. 1893 no. 240 do be
voegdheid is geregeld om brieven enz .aan te hou
den en in beslag te nemen. (Het K. B. in Ind. Stb. 
1868 is dus niet — zooals Margadant, R. R. deel 
III, bl. 186, zegt —vervangen doordat van 1893)

De aangelegenheden van de brievenpost en do 
paardenposterij, in 1864 staande onder het be
heer van den Directeur der Producten en der Ci
viele magazijnen, werd in 1867 onder het Depar
tement van Binnenlandsch Bestuur gebracht. Do 
Chef van den dienst — Inspecteur — was tevens 
chef van het postkantoor te Batavia; de kantoren 
te Semarang en Soerabaja stonden onder dircctio 
van postmeesters, de overige 32 kantoren op 
Java en de 17 kantoren op de Buitenbezittingen 
werden door poslcommiczen beheerd, en de hulp- 
postkantoren door hulppostcommiezen. Met dio 
laatste functie werden op verschillende liulppost-

kantoren telegrafisten belast. Het plan bestond 
om den post- met den telegraafdienst te verccni- 
gen; aanvankelijk had dit echter geen succes, zoo- 
dat van het voornemen werd afgezien. In 1870 
kwam het denkbeeld echter weer op en werdon 
meer en meer proeven voor do verceniging van 
die diensten genomen, met het gevolg dat die 
vereoniging in 1875 tot stand kwam (zie Ind. Stb. 
no. 72) en in 1878 geheel was doorgevoerd. (Ind. 
Stb. no. 29). De verccnigde dienst stond op l 
Jan. 1875 onder het Departement der Burg. 
Openb. W.; de Chef — die intusschen van zijn 
functie van chef van het postkantoor te Batavia 
was ontheven — droeg den titel van Hoofdinspec
teur; onder hem waren gesteld inspecteurs, ad- 
junct-inspecteurs en commiezen en verder per
soneel. Sedert 1907 behoort de verccnigde dienst 
onder het Departement van Gouvernementsbe- 
d rij ven.

In 1878 (Ind. Stb. no. 48) kwamen nieuwe 
voorschriften voor benoembaarheid van het ver- 
eenigd personeel in werking, welke gewijzigd zijn 
bij Ind. Stb. 1884 no. 225. Tevens kwam in dat 
jaar een regeling tot stand voor het vervoer der 
post langs de spoorwegen.

Aangezien het reglement van 1862 niet meer 
voldeed aan de eischen van den dienst, werd het 
geheel herzien. Na lange voorbereiding kwam in 
1S81 (Ind. Slb. no. 138) het „Reglement voorden 
postdienst” tot stand, dat beteren systematischer 
was in gericht dan dat van 1862. Het Reglement 
kwam, evenals de „Algemeene bepalingen” tot 
uitvoering daarvan, den len Jan. 1882 in wer
king. De voornaamste wijzigingen, die het 
Reglement in dat van 1862 bracht, zijn do 
volgende:

lo. openstelling der gelegenheid tot invorde 
ring van quitantiën (zie § III);

2o. verlaging van de porten in het binnen
landsch verkeer, o.a. de toelating van documen
ten (papiers d’affaires) tegen verminderd port, 
dat evenals de monsters op 2 cent per 50 gram 
is bepaald. Het port van ongefrankeerde brieven 
werd echter verhoogd tot het dubbele van dat 
der gefrankeerde brieven;

3o. toelating van aantcekening ook van andere 
stukken dan brieven en briefkaarten en open
stelling van de hulppostkantoren tot verzending 
van aangeteekende stukken en postwissels;

4o. regeling van het eigendomsrecht van ter 
post bezorgde stukken; deze blijven het eigen
dom van den afzender, terwijl er geen beslag op 
kan worden gelegd dan met medewerking van 
den rechter;

5o. regeling van de zg. expresse bestelling, 
waarvoor een port van 50 cent binnen den be- 
stelkring is vastgesteld. Bij het reglement zijn 
verschillendo straffen toepasselijk verklaard op 
fraudes met binncnlandschc postzegels enz., het
geen in 1887 uitgebreid werd tot buitenlandsche 
postzegels enz.

De algemeeno bepalingen tot uitvoering van 
hot postreglement worden bij Ind. Stb. 1891 
no. 254 opnieuw vastgcstcld, waarbij tevens 
ccnige noodigo wijzigingen werden aangebracht. 
Ook werden de, sedert 1881 bij wijze van proef 
ingcstelde, depots van postwaardon bij nering
doenden enz., wegens het geriugc gebruik, dat 
er van gemaakt werd, opgehoven.

Gaandeweg kwamen tal van verbotcringen 
in de bepalingen tot stand, met het gevolg dat

een
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geregelde uitwisseling van dienstbrieven tussohen 
dc in het gewest bescheiden ambtenaren.

In 1892 ging de districlspost van B. B. over 
B. O. W. (in 1907 naar Gouv. Bedr.) en 

werd ze tevens dienstbaar gemaakt aan een ge
regeld particulier postverkeer, in verband waar
mede óp plaatsen, waar post- of hulppostkanto
ren zijn gevestigd, deze met het verzenden en ont
vangen van de stukken der districtspost zullen 
worden belast en op de overige stations dier post - 
beslclhuizen — d. z. postinrichtingen van cen- 
voudigen vorm — zijn opcngesteld, welke door 
postbodcnloopen drie of meermalen jjer week met 
elkaar en met het naast bijzijnde post- of hulp- 
postkantoor in verbinding staan en voor dezelfde 
doeleinden aangewezen zijn als dc voormelde 
stations en halten.

Ook dc instelling van geregelde stoomvaart
lijnen kwam liet postvervoer zeer ten goede. 
Tusschen de verschillende havens op Java en 
Madocra en de Buitenbezittingen onderhouden 
stoomschepen thans geregeld gemeenschap. Met 
elke gelegenheid wordt post verzonden, zoowel 
met particuliere- als met gouverneroentsstoo- 
mers.

Aan boord van verscheidene booten v/d Kon. 
Paketvaart Mij. zijn fungeerende hulppostkan- 
toren gevestigd, waardoor de passagiers in de ge
legenheid zijn, om op reis rechtstreeks poststuk
ken te verzenden naar alle plaatsen, welke de 
stoomers aandoen.

Op deze wijze zijn zelfs de kleinste negorijen in 
het postverkeer opgenomen. Met de Kon. Paket
vaart Mij., die met een vloot van 94 passagiers- 
en vrachtschepen liet verkeer binnen den archipel 
onderhoudt, heeft het Gouvernement een con
tract voor postvervoer gesloten.

Overigens ontvangen dc gezagvoerders van 
particuliere schepen voor postvervoer een ver
goeding, afhankelijk van het gewicht van de ver
voerde zendingen.

Op Sumatra en elders heeft het vervoer op be
paalde trajecten plaats door middel van auto’s, 
o.a. in de Palembangsche Bovenlanden en in het 
gewest Sumatra’s Oostkust, welke tevens dienen 
voor vervoer van vrachten en reizigers. Bij het 
voordeel van het snelle vervoer komt het nadeel, 
dat de wegen dikwijls moeilijkheden opleveren 
voor auto’s. Vooral het gebrek aan bruggen geeft 
veel last. Overzetten door iniddel van een vlot be
hoort niet tot de zeldzaamheden.

Ook de veiligheid is in dc laatste jaren veel ver
beterd. Aanvallen op postloopers komen nog 
slechts sporadisch voor. Op enkele wegen, zooals 
in de res. Lampongschc Districten, wordt de post- 
looper, uit vrees voor wilde dieren, vooral voor 
olifanten, vergezeld door een tweede persoon en 
kan het vervoer des nachts niet plaats vinden. 
Hieraan schijnt trouwens geen behoefte te be
staan.

Ook in Atjèh was het vóór cenigen tijd nog 
noodig, dat dc posllooper tusschen Lho-Scuma- 
wé en Boeloh-Blang-Ara, hoewel een inboorling 
van de streek de post vervoerde, gewapend was 
met rèntjong en kléwang, ten einde zich tegen 
aanvallen van dc bevolking te kunnen verdedigen.

In den loop der jaren werd, ten behoeve van 
militairen, aan verschillende expedities een z.g. 
veld-postkantoor toegevoegd. De bediening ge
schiedde door een ambtenaar der posterijen. Het 
vervoer naar en van het kantoor geschiedde door

het publiek meer en meer van de post gebruik 
maakt. Steeds streefde men naar verlaging der 
porten, waaraan voor een deel te danken is dat 
het aantal poststukken, vooral dat der nieuws
bladen, sterk toenam. Ook in het vervoer kwa
men aanmerkelijke verbeteringen.

Zoodra in 1871 de eerste spoorweg werd geo
pend tusschen Weltevreden en Batavia,, maakte 
men dezen aan het. postverkeer dienstbaar; 7 
jaar later kwam de eerste regeling tot stand voor 
het vervoer van de post langs spoorwegen.

Tusschen Anjer en Batavia en tusschen Bata
via— Bandoeng—Djokja—Socraba jarijden spoor
wegpostkantoren. Een brieï~vah'Batavia bereikt 
thans in andcrhalven dag Socrabaja. Om ook dc 
langs de lijn liggende kleine plaatsen zoo veel 
mogelijk van de snelle verbindingen te doen ge 
nieten, plaatste men in 1907 op stations en halten 
waar de expres niet stopt, vanginrichtingen, 
waardoor het mogelijk is ook posten op die 
plaatsen af te geven en te ontvangen.

Dc spoorwegpostkantoren tusschen Batavia en 
Socrabaja zijn tevens uit wisselingskant oren voor 
het buitenlandsch verkeer. Op plaatsen, waar 
geen post- of hulppostkantoor aan het station is 
gevestigd, zijn bij dc spoorwegpostkantoren post- 
waarden van de meest gebruikelijke soorten ver
krijgbaar en kunnen gewone brieven ter aantec- 
kening worden aangeboden.

Behalve de genoemde spoorwegpostkantoren 
bestaat langs de S.S. op Java sedert 1892 dc z.g. 
ambulante dienst, waardoor vervoer van gesloten 
depêches tusschen plaatsen, waar post- of hulp
kantoren bestaan, onder geleide van een trein
conducteur wordt bewerkstelligd. Deze conduc
teur beeft in een gedeelte van een bagagewagen 
een kleine sorteerinrichting en wisselt een tasch 
met den haltechef, op plaatsen waar geen post- of 
hulppostkantoor bestaat. Op deze wijze is de ge
legenheid geopend om op bedoelde stations en 
halten gewone stukken te halen en te verzenden. 
Bestellingen aan de huizen heeft van daar niet 
plaats. De meest gebruikelijke soorten van post- 
waarden zijn er echter wel verkrijgbaar.

De treinconducteur ontvangt tevens van de 
verschillende correspondeerende post- en hulp- 
postkantoren zendingen van gewone stukken, 
bestemd voor laatstbedoelde halten. Voor deze 
bemoeiingen vergoedt de postdienst aan de S. S. 
1 cent per K.M. afgelegden afstand.

Ten slotte worden nog zoowel de Staats- als de 
particuliere spoorwegen en de meeste Tramwegen 
dienstbaar gemaakt aan het vervoer van gesloten 
depêches, onder geleide van een spoorweg- of 
trambeambte en zijn vele treinen voorzien van 

‘een brievenbus, ten gerieve van het reizend 
publiek.

Plaatsen, niet aan spoor- of tramwegen gele
gen, ontvangen en verzenden de post door middel 
van postloopen, postkarren, postiljons, pikoel- 
paarden, postprauwen of auto’s, dan wel door 
middel van de districtspost zoo mogelijk in aan
sluiting op bovengenoemde spoor- en tramwegen.

De districtspost op Java en Madocra 
is ontstaan door de opheffing in 1882 (Ind. Stb. 
no. 136) van de op dc heercndienstplichtige be
volking rustende verplichting tot het overbren- 
gen van brieven. In het volgend jaar bepaalde de 
Regeering, dat in elke residentie het hoofd van 
gewest elijk bestuur op den meest spaarzamen voet 
een districtspost zou instellen bestemd voor de
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militairen. Het laatste veld postkantoor, dat der 
Bali-expeditie, is in 1906 opgeheven.

Het thans geldende reglement op den binnen- 
landschen dienst, dat op aandringen van het 
Departement van Koloniën tot stand kwam, dag- 
tcekent van 1 Juli 191S (Ind. Stb. no. 157) en is 
in hoofdzaak een navolging van de Nedcrland- 
sche post wet. De nieuwe Algemeen o Bepalingen 
ter uitvoering van dit reglement zijn vastgcstcld 
bij Ind Stb. 191S n° 158.

Het port der brieven bedraagt 10 cent voor een 
brief van niet meer dan 20 gram en 7x/a cent voor 
•elke 20 gram daarboven.

Voor militairen beneden den rang van officier 
is voor brieven van enkel gewicht (tot 20 gram) 
een verminderd port van 5 cent vastgcstcld. 
Briefkaarten kosten thans 5 cent per enkele en 10 
■cent per dubbele, d.i. met betaald antwoord.

Het port der nieuwsbladen bedraagt slechts 
a/2 cent voor elk gewicht van 25 gram of gedeelte 
daarvan, terwijl voor de verzending van gedruk
te stukken, documenten en monsters 1 cent voor 
elk gewicht van 50 gram verschuldigd is, met een 
minimum van 5 cent voor documenten en van 
2j/2 cent voor monsters.

Voor 1 cent per stuk zijn verhuiskaarten ver
krijgbaar, welke dienen om zoowel den chef van 
het postkantoor als aan ieder ander persoon van 
een verhuizing kennis te geven.

Tegen betaling van / 1.— per maand zijn bij 
verschillende kantoren voor het publiek kastjes 
beschikbaar. Voor het afhalen van stukken door 
ver van een post- of hulppostkantoor wonende 
personen, kan men van z.g. ambulante postbus
sen (trommels) gebruik maken. In tegenstelling 
met de kastjes wordt van deze postbussen veel 
gebruik gemaakt.

Aanteekcncn van stukken is tegen betaling van 
een vast recht van 10 cent bij alle post-, bij- en 
hulppostkantorcn mogclijk; aangetcekende brie
ven met aangegeven geldswaarde kunnen tot een 
bedrag van / 5000.— voor postkantoren en / 250 
voor hulppostkantorcn, alleen naar door den

dicnstchef aangewezen kantoren worden verzon
den. Voor de aangegeven waarde wordt extra 
10 ets. per f 150 betaald. Bij verlies betaalt do 
post, ook in geval van overmacht, schadevergoe
ding voor gewone aangetcekende stukken en bij 
algeheel of gedeeltelijk verlies ook voor brieven 
met aangegeven waarde.

Het algemeen beheer van den P. T. dienst 
maakt sedert 1907 een onderdeel uit van het dep. 
v. Gouv. bedr., onder de leiding van een hoofd
ambtenaar met den titel chef v/d P. T. T. dienst 
(vroeger Hoofdinspecteur chef v/d dienst).

De Hoofden van Gcw. bestuur, met uitzonde
ring van den resident van Batavia, hebben toe
zicht op den dienst in hun gewest. Het P. T. ge
bied is gesplitst in afdcclingen en districten.

De formatie van het personeel wordt jaarlijks 
bij de begrooting vastgesteld. Op 1 Jan. 1918 
waren in dienst 4307 hoogor en middelbaar per
soneel, (alg. beheer: 514; alg. dienst: 3793) en 
3508 lager personeel, nl. inspectie- en districts- 
kant.: 134; pt. kant.: 2738; telef. kant.: S96 en 
radiostations: 25).

Einde 1917 bedroeg het aantal kantoren — 
behalve de 1040 bestelhuizen der districtspost 
— 794, nl. 193 post- tevens telegraafkantoren; 
2 pakkotpostkan toren; 349 hulppostkantorcn 
on 250 bestelhuizen voor don spoorwegdienst.

De postambtenaren zijn tevens belast met den 
verkoop van gezegeld papier en plakzegels als
mede met de behandeling van den dienst der 
postspaarbank (zie POSTSPAARBANK).

Uit de hieronder volgende tabel moge de 
ontwikkeling van het binnenlandsch postverkeer 
van 1862 af blijken. De cijfers stellen de hoeveel
heden per post verzonden stukken in geheele 
duizendtallen voor.

II. Buiten landsche dienst. Gaan
deweg kwam verbetering in het verkeer tusschen 
Nederland en Indiëen werd het port voor brieven 
in dat verkeer verminderd tot 90, 105 en 80 cent 
naar gelang de verzending over Marsei11 e,

plaats vonenTriest of S o u t h a m p t o n

Binnenlandsch postverkeer (in duizendtallen.)
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Penang (Ind. Stb. 1878Nadat, die porten nog verlaagd waren resp. tot 
70, 100 en 65 cent, werd in 1870 de dienst over 
Southampton gestaakt, en het port voor 
verzending via Marseille en Triest gebracht op 60 
en 65 cent voor gefrankeerde en 80 en 75 cent 
voor on gefrankeerde brieven. Do dienst over 
Triest verviel in 1877. Door de openin g van het 
Suezkanaal (1871) werd een recht.streoksche dienst 
(zeepost) om de 6 weken ingesteld; port: brieven 
20 cent per 15 gr., drukwerken en monsters 5 
cent per 40 gr.

Met de stoomvaartmaatschappij „Nederland ” 
werd in 1875 een contract gesloten voor een ge- 
regelden maildienst tusschen Nederland en Indië 
éénmaal ’s maands over Napels.(later door Genua 
vervangen) en op de thuisreis over Padang,'tégen 
een subsidie van ƒ 3000 per reis. De dienst werd 
achtereenvolgens uitgebreid tot een 14- en tot een 
lOdaagschen, maar in 1887 weder op een 14daag- 
schen teruggebracht, waarvoor telkens nieuwe 
contracten gesloten werden. Ook werd bepaald 
dat van Jan.—Mei in plaats van Padang, Penang 
en Atjèh zouden worden aangedaan.

Ook met de „Rotterdamsche Lloyd” werd een 
contract gesloten voor een 14daagschen dienst 
over Marseille, aanvankelijk echter tegen uitkee- 
ring van de bij-het Algemeen Postverdrag be
paalde bedragen voor zeevervoer, aangezien die 
Mij. niet aan den zelfden eisch van snelheid kon 
voldoen als de „Nederland”.

Reeds in 1887 bestond een wekelijksche dienst 
tusschen Indië en Nederland door beide maat- 
schappijen tezamen. In 1892 werden met de 
„Nederland” en de „Rotterd. Lloyd” nieuwe con
tracten gesloten voorden tijd van 15 jaar, die met 
elkaar staan en vallen. De vereischte goedkeuring 
door de wetgevende macht werd verkregen bij de 
Wet van 8 April 1893 (Ned. Stb. no. 59). Aan de 
Maatschappijen werd toegezegd / 2400 per enkele 
reis, indien de verschillende trajecten binnen be
paalde tijden werden afgelegd, welke tijden bin
nen o jaar verkort moesten zijn, waartegenover 
ƒ4000 per reis wordt uitbetaald. De versneld© 
dienst is door beide Maatschappijen reeds in 1895 
ingevoerd.

In 1908(In d. Stb. n° 577) kwam één postcontract 
met beide maatschappijen gezamenlijk tot stand, 
waarbij een waarborgsom van /6000.—per enkele 
reis is gewaarborgd. De Nederland vaart van 
Amsterdam over Genua, Colombo, Sabang, Sin
gapore naar Batavia, de Lloyd van Rotterdam 
over Marseille, Colombo, Padang naar Batavia.

In 1916 bedroeg de som aan beide Mijen uit
gekeerd, met inbegrip van ƒ 1300 voor het be
handelen van de post a/bder mailschepen f 184000, 
waarvan de helft ten laste van Nederland en de 
helft ten laste van Indië kwam. Op de trajecten 
van Singapore, Padang—Batavia heeft a/b 
eorteering van de mail plaats, waarvoor z.g. 
eorteerkooien op de mailschepen geplaatst zijn.

Tot 1876-had de verzending van alle brieven
malen uit Indië naar Europa en verdere landen 
over Nederland plaats; in dat jaar werd met de 
Italiaansche administratie een regeling getroffen 
voor eene rechtstreeksche uitwisseling.

Op de tusschen Batavia en Singapore varende 
mailbooten deden Ned.-Ind. postambtenaren 
dienst speciaal voor het in ontvangst nemen en 
afgeven der brievenmalen te Singapore. Deze 
dienst werd in 1878 opgeheven en vervangen door 
de plaatsing van postagenten (Ned.-Ind. posl-

arnbt.) te Singapore en 
no. 38), aan wie is opgedragen om de correspon
dentie van en voor Indië zoo spoedig moge lijk 
hare bestemming te doen bereiken. Van dezen 
maatregel profitceren voornamelijk do in de na
bijheid der Straits Settlements gelegen streken, 
zooals de N.- en O.kust van Sumatra, Riouw, do 
W.kust van Borneo, aaugezien voor het buiten - 
landsch, zoowel als voor het binnenlandsch post
verkeer dier streken daardoor gebruik kan worden 
gemaakt van de vele en snelle stoomverbindingen 
der Straits.

:
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Het port bij verzending geheel over zee (per 

zeepost) van Nederland naar Indië onderging 
verschillende wijzigingen, nl. in 1882 werden ook 
briefkaarten en documenten tegen verlaagd tarief 
verzonden; in 18S5 werd het port voor gefran
keerde brieven gebracht op 12x/2 cent per 15 
gram en voor on ge frankeerde op 25 cent; in 1889 
gefr. brieven 10 cent en ongefr. 20 cent; docu
menten, drukwerken en monsters 2 cent per 50 
gram (met diverse minima); in 1899 (Ind. Stb. 
no. 69) brieven 5 cent per 15 gram en briefkaarten 
21/2 cent.

Ook de porten voor verzending tusschen Ne
derland en Indië per „mail” ondergingen gaande
weg vermindering, vooral door toetreding van 
Ned.-Indië tot de Algemeene Postvereeniging 
(1877). Per Fransche en Engelsclie mail verzon
den werd toen geheven voor gefr. brieven 25 cent 
per 15 gr., voor ongefr. 40 cent, gedrukte stukken 
en monsters 7x/a cent per 50 gr., briefkaarten 12x/2 
cent per stuk. In verband met het verdrag van 
Parijs (1878) werd het port der briefkaarten ver
laagd tot 71/2, drukwerken en monsters tot 5 cent 
per 50 gram, tegen welk port ook documenten 
(papiers d’affaires) werden toegelaten. Ingevolge 
het verdrag van Lissabon (1885) wordt voor on
gefrankeerde brieven het dubbele van het port 
der gefrankeerde geheven. In 1889 kwamen de 
volgende porten tot stand: gefr. brieven 15 cent 
per 15 gr., documenten, drukwerk en monsters 
3 cent per 50 gram met een minimum resp. van 
15, 3 en 5 cent, welke porten na het verdrag van 
Weenen (1891) voor verzending van Nederland 
naar Indië verlaagd werden tot; gefr. brieven 121/8 
cent per 15 gram (thans, 1918, I21/a cent voor do 
eerste 20 gram en 71/, cent voor elke volgende 20 
gram); briefkaarten 5 cent; drukwerk, documen
ten en monsters 2x/2 cent per 50 gram, met een 
minimum resp. van 2X/Z, 12x/2 en 5 cent.

Terwijl thans in het verkeer met Nederland en 
de overige bij de Alg. Postver. aangesloten landen 
de op het congres te Rome vastgcstelde porten 
gelden, is voor verzending per rechtstreeksche 
zeeweg (zeepost) tusschen Nederland en Indië 
per „Nederland” en „Rott. Lloyd” een lager port 
ingevoerd voor brieven van Indië naar Neder
land 10 cent voor de eerste 20 gram en 71/l cent 
voor elke 20 gram daarboven, briefkaarten 5 
cent, drukwerken en documenten 1 cent on mon
sters 2 cent per 50 gram, met een minimum van 5 
cent on maximuragewicht voor drukwerken 
van 5 K.G., terwijl het port voor brieven tot 20 
gram afkomstig van of bestemd voor militairen 
beneden den rang van officier: 5 cent is. Omge
keerd gelden ongeveer de binnenlandsche porten 
van Nederland. Deze zonderlinge verhouding 
wijst duidelijk op te hooge briefporten in het 
binnenlandsch verkeer van Indië.

Was de wereldoorlog er niet tusschen gekomen
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dan zou, vooral door de te verwachte beslissingon 
van het (uitgestclde) postcongrcs te Madrid, aan 
de hooge binnenlandsche en daarmede ook aan de 
zeopost-porlen reeds een einde gemaakt zijn. Het is 
bekend, dat de Rcgeering plannen in die richting 
voorbereidde.

In normale tijden bereikt een brief van Java 
naar Nederland en omgekeerd in 4 weken zijn be
stemming. Tijdens den oorlog werden de mails, 
hetzij over Amerika—de „Nederland” en „Rott. 
Lloyd” onderhouden een geregelden maildienst 
tusschen Java, over Hongkong, Japan en San 
Francisco — hetzij om de Kaap verzonden en 
bleven de brieven, ook door de censuur en de 
aanhouding van schepen, veel langer onderweg.

Tot Aug. 1914 bestond elke 14 dagen 5 koeren 1 
gelegenheid om poststukken te wisselen met 
Europa en wel met de Nederl., Fransche, Duit- 
sche en Engelsche mailbooten. Voorts vertrok om 
de andere week een stoomer van de Kon. Paket- 
vaart Mij. van Batavia naar Singapore en terug, 
in aansluiting met de booten van de Norddeut- 
scho Lloyd (over Napels) naar en van Europa en 
in aansluiting met die der Messageries Maritimes 
(over Marseillc), terwijl ten slotte om de andere 
week van Singapore booten van de P. en O. 
Stcam Navig. Co. naar Europa vertrokken en van 
daar aankwamen (over Brindisi).

Aan boord van de Fransche mail-booten be
vindt zich een zeepostkantoor, waarmede Ned.- 
Indië te Singapore rechtstreeks depêches wisselt 
(Fransche postagent Jokohama, Marseillc en om
gekeerd).

Behalve dat overigens met alle voorkomende 
gelegenheden posten worden verzonden, heeft 
een geregelde maandelijksche zending plaats naar 
en van Australië met de Kon. Paketv. Mij., ter
wijl de Java—China—Japanlijn een 4-wekelijk- 
scho dienst onderhoudt tusschen Java—Celebes 
—China—Japan en terug over Singapore en boo
ten der Kon. Paketv. Mij. de post geregeld naar 
Saigon, Amoy, Hongkong en Port-Timor ver
voeren.

Het buiten land sch verkeer wordt uitgeoefend 
overeenkomstig de bepalingen van het algemeen 
postverdrag en do bizondero overeenkomsten 
voor het verkeer met Nederland.

In hot verkeer van Indië met andere landen 
dan Nederland gelden thans de laatstelijk op het 
postcongrcs te Rome (1900) vastgestelde porten, 
der wcrcldpostvcreeniging.

Op de eerste postcongrossen werden do Ncder- 
landschc koloniën steeds vertegenwoordigd door 
de gedelegeerden voor Nederland. Met het oog 
op het toenemende belang van de koloniale 
posterij werd echter in 1891 besloten de koloniën 
door een afzonderlijken afgevaardigde te doen 
vertegenwoordigen. Zoowel op het congres te. 
Weenen (1891) en te Washington (1897) en Rome- 
(1906) — waar aan de Nederl. koloniën een twee
de stem is toegekend — als op de telegraafconfe- 
rentiën te Parijs (1890), Budapest (1896), Londen 
(1903) en Lissabon (1908) en de radiotelegraaf- 
conferenties te Berlijn (1906) en Londen (1912) 
werd daarvoor aangewezen de heer Joh. J, Perk, 
oud-administratcur, Chef van het Kabinet van 
den Min. van Koloniën; op de telegraafconferen- 
tie te Lissabon was mede-vertegenwoordiger de 
heer W. F. Gerdes Oosterbeek, thans hoofdcomm. 
bij dat Departement, die met den inspecteur v/d 
Ind. dienst Van Ringelenstein ook was aangewezen 
om de Nederl. koloniën in 1914 op het postcon- 
gres te Madrid te vertegenwoordigen. Dat congres, 
is echter wegens den oorlog uitgesteld.

Op dc radiotelegraafconferentie te Londen 
(1912) was Indië tevens vertegenwoordigd door 
den heer F. v. d. Goot, thans hoofdingenieur-chei' 
van den techn. dienst der telegrafie in Indië.

Op het Weener congres en later ook op die te 
Washington en te Rome, werden voor Indië be
halve het hoofd verdrag (met bijbeh. slotprotocol), 
onderteekend: de postwissel- en incasseerings-. 
overeenkomsten en het pakketpostverdrag met 
do bijbohoorendo reglementen. -

Do hieronderstaande tabel geeft de hoe
veelheden stukken, die per post verzonden wer
den in het buitenlandsch verkeer, in gehcele 
duizendtallen.

III. Postwisseldienst en Incas- 
seeringsdionst. a. Binnenland. Volgens 
het postreglement van 1862 (Lid. Stb. no. 103a) 
werden aan alle postkantoren postwissels ver
krijgbaar gesteld, aanvankelijk tot een maximum 
van ƒ100, later tot een onbepaald bedrag (Ind.

Buitenlandse li postverkeer (in duizendtallen).
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Het reeds genoemde maximum van / 150 in het 
verkeer tusschcn Nederland en Indië werd in 
1S88 verhoogd tot / 250 en ook van toepassing 
verklaard op het verkeer met België, Duitsch- 
land, Italië, Luxemburg en Zwitserland.

Door toetreding van Ned.-Indië tot de inter
nationale overeenkomsten omtrent de postwissels 
en incassecringcn (1891) was eene regeling noodig 
voor den laatstbedoelden dienst en werden ook 
nieuwe bepalingen gemaakt voorden buitcnland- 
schen postwisseldienst, welke regelingen in 1892 
(Ind. Stb. no. 137) tot stand kwamen. Evenals 
voor den buitcnl. postwisseldienst zijn ook allo 
postkantoren voor den buitcnl. incasscerings- 
dienst opengesteld.

De voor Nederland, Suriname en Cura§ao be
stemde postwissels worden tegen een bepaalden 
koers afgegeven (thans, 1918, f 100a/4), terwijl 
voor de naar andere landen bestemde wissels een 
maatstaf van herleiding van de verschillendo 
munten is vastgesteld.

In 1896 is ook een postwisseldienst geopend 
met de Ver. Staten van Amerika, en wel over 
Nederland. Van de in 1899 (Ind. Stb. no. 111) 
opengestelde gelegenheid om mot de niet tot de 
intern, post wisse lo vereen k. toegetreden landen 
bijzondere schikkingen of overeenkomsten tot het 
onderhouden van een rechtstrcckschen postwissel- 
dienst te treffen, is gebruik gemaakt voor het ver
keer met Engeland, Australië, de Straits Settic - 
ments. In het even genoemde Stb. zijn verdero 
voorzieningen getroffen, noodig door de besluiten 
van het postcongres te Washington (1897); o.a. 
is het recht vastgcsteld op 12^/j cent voor elke 
ƒ 12.50 of gedeelte van ƒ 12,50 tot ƒ 50, daarboven 
1272 cent voor elke som van / 25 of gedeelte van 
/ 25, uitgezonderd voor Groot-Britannië en do 
Ver. Staten van Amerika, dat op 15 cent per / 10 
bepaald is. Het maximum bedrag der postwissels 
naar Engeland is £ 40. — en naar Amerika § 100.-

Door de in de volgende tabellen vermelde 
cijfers kan men een beeld krijgen van de ont
wikkeling van 1864 af van de postwissel- en 
in casseerin gsd iensten.

Btb.1875no.230), betaalbaar aan de daartoe open
gestelde kantoren. Het recht bedroeg 1 % met een 
hiinimum van 5 et. De wissels werden niet, zooals 
Ihans, door de postcrij, maar door de nemers zelf, 
hetzij als brief, hetzij op andere wijze, overge
maakt. Bij het reglement van 1881 (Ind. Stb. no.
138) werd de dienst opnieuw geregeld en het 
lnaximum bedrag gesteld op ƒ 1000; het recht 
bedraagt 10 cent per ƒ 10 of gedeelte daarvan.
•Bij laatstgenoemd reglement werd tevens de ge
legenheid opengcsteld tot liet invordcren van 
gelden op kwitantiën tot een maximum bedrag 
van / 100 en vooreen gelijk recht als voor de post
wissels. Aanvankelijk werden slechts ccnige kan
toren voor dien dienst opengcsteld; met ingang 
van 1883 werd hij echterreedstotallc postkantoren 
uitgebreid, terwijl in het volgend jaar ook eenige 
hulppostkantorcn met den postwisseldienst wer
den belast, welk aantal gaandeweg vermeerderde.

b. Buitenland. In 1874 werd ook gelegenheid 
gegeven tot overmaking van geld per postwissel 
tusschen Nederland en Indië tot hoogstens / 150.
Het in Nederland geheven recht bedroeg 20 et. 
per ƒ10; in Indië werd aanvankelijk geheven 
10 et. per ƒ 10, welk recht echter al spoedig (1876) 
uit vrees voor speculatie en om de concurrentie 
voor handclswissels niet onmogelijk te maken op 
25 et. per ƒ 10 gebracht werd.

In 1877 werden met Duitschland, Zwitserland,
België, Luxemburg en Groot-Britannië overeen
komsten gesloten tot het overmaken van geld, 
waartoe de Nederlandsche postadministratie hare 
tusschenkomst verleende; van het recht, dat 
p. m. 3 % bedroeg, ontving genoemde admini
stratie een zeker' gedeelte. In het volgend jaar 
kwam een rechtstreekschc dienst tusschen Lidiö 
en Frankrijk tot stand. De postwissels werden 
aanvankelijk niet zelf verzonden, doch zg. advies
lijsten. Ter bespoediging werd in het nieuwe post- 
wisselreglement van 1879 (Ind. Stb. no. 159) — 
dat in 1881 in werking trad — bepaald, dat de 
postwissels zelf zouden worden verzonden. In het 
postreglement van 1881 (Ind. Stb. no. 138) werd 
ook de buitenlandsche postwisseldienst geregeld.

Postwisseldienst (in duizendtallen guldens).

Binnenlandsche Buitenlandsche

naar Neder
land af ge ge

ven

naar andere 
landen afge- 

ge ven

telegrafische
wissels

uit Nederland 
ontvangen

uit andere lan- 
denontvangenU

t-43
I . T3

-O

bedrag aantalaantal bedrag aantal bed rag aantal bedrag bed ragaantal

1866 1494
1870 2000
1875 67 4271 13 1154 0.6 34
1876 75 4556

6073
5950
6308
6906

12 946 0.7 47 0.1 7 0.06 18
1880 95 17 1167 1 55 2 111 0.4 16
1885 116 19 1114 2 74 3 160 0.5 21
1890 142 21 1041 2 98 4 153 0.5 29
1895 185 29 1366

1310
4 166 6 258 0.7 35

1900 193 6482 37 4 277 9 318 1.0 46
1905 2J0 6861 3 401 45 1583 5 284 10 347 1.4 69
1910 478 12769 

30669..
30 4699 58 1769 7 461 15 534 1.7 87

1915 1113 74 13090 79 3254 8 385 15 717 1041.6
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I n c a s s e c r i n g s d i i n s t (in duizendtallen guldens).

Binnenlandse!! verkeer Buitenlandsch verkeer

totaal
bedrag 
der ter 

inv. aang. 
quit-an- 
tiën.

Uit Nederland ter invor
dering ontvangen

Uit andere landen ter in
vordering ontvangenonbe

taaldbetaald
totaal
bedrag

onbe
taald

totaal
bedrag

onbe
taaldbetaaldbetaald

I
1882 II 4 7
1885 139 61 18
1890 485 307 178
1893 698 463 235 12 10 0.1 0.08 0.0322
1895 1061 721 340 47 26 21 1.4 0.7 0.7
1900 1868 1289 579 67 39 28 4.4 3.4 L-
1905 2494 1794

2555
2310

3.5 2.6700 161 107 54 0.9
1910 3554

3556
162 65 '4.1 0.9999 227 5.-

1916 731) 0.21246 240il 1671)

IV. Pa k k e t p o 8 t. Reeds in 1887 bestond 
er gelegenheid om postpakketten van Nederland 
naar Indië te verzenden, doordat do Nederland- 
sche postadministratie met de stoomvaartmaat
schappijen „Nederland” en „Rolt. Lloyd” con
tracten daarvoor had gesloten. Met dezen dienst 
had echter de Indische administratie geen recht - 
streeksche bemoeienis.

tot een gewicht van 1 KG. 60 cent;
van een gewicht boven 1 tot 3 KG. 90 cent;
van een gewicht boven 3 tot 5 KG. 125 cent

Behalve gewone, zijn ook pakketten met aan
gegeven waarde en met verrekening tocgelatcn.

Met de pakketpost mogen niet worden ver
voerd: levende dieren en planten, ontplofbare 
stoffen en andere gevaarlijke voorwerpen, en do 
voorwerpen waarvan de in- en uitvoer verboden 
is (opium), alsmede eetbare vogelnestjes. Voor 
verlies of beschadiging van gewone postpakket
ten wordt schadeloosstelling verleend naar do 
waarde, tot een maximum van / 2.50 per Kg.; 
van pakketten met aan gegeven waarde het volle 
bedrag van de aangegeven waarde. De voor den 
binncnlandschen dienst opcngesteldc kantoren 
zijn genoemd in den post- en tclegraafgids; van 
de aankomst van pakketten, bestemd voor an
dere plaatsen of buiten den bestelkring, wordt 
per post kennis gegeven.

Na de invoering van den binncnlandschon 
dienst werd de buitcnlandsche dienst 
ter hand genomen en overeenkomstig de bepalin
gen van het internat, verdrag geregeld bij hot 
K. B. in Iiul. Stb. 1893 no. 253 en de uitv. bepa
lingen in Ind. Stb. 1893 no. 255, terwijl bij het 
K. B. in Ind. Stb. 1893 no. 254 de porten van de 
rechtstreeks over zee tussohen

Het te Weenen in 1891 gesloten internat, pak
ketpost verdrag werd voor Indië onderleekend 
onder voorbehoud, dat de invoering van den 
dienst niet aanstonds behoefde te geschieden.

De binnenlandse he dienst werd ge
regeld bij het Reglement in Ind. Stb. 1892 no. 268, 
dat 1 April 1893 in werking trad, evenals de uit
voeringsbepalingen, welke opgenomen zijn in Ind. 
Stb. 1892 no. 269, sedert vervangen door het regle
ment opdepakketpostdienstbinnenN.-I. (Ind.Stb. 
1909 no. 561, gewijzigd bij Ind. Stb. 1913no. 631). 
De pakket ten mogen niet meer dan 5 Kg. wegen en 
geen grooter inhoudsmaat dan 25 dM.3 en langs 
geen der vlakken grooter afmetingen hebben dan 
60 cM., welke maxima in 1896 (Ind. Stb. no. 29) 
voor het vervoer per postbode, postillon of post- 
prauw werden verlaagd tot rosp. 3 Kg., 6dM.3en 
40 cM. Het vervoer geschiedde aanvankelijk al
leen langs de spoorwegen, stoomtramwegen, met 
do booten der Kon. Paket vaart mij. en andere ge
regelde stoomvaartdiensten en met postkarren. 
In 1896 werden de vervoermiddelen aanmerkelijk 
uitgebreid door openstelling van verschillende 
trajecten, welke per postbode, postillon of post- 
prauw bediend worden.

Het port voor verzending mot de pakketpost 
bedraagt:

a. in hot onderling verkeer tusschon plaatsen 
gelegen op Java on Madocra, onafhankelijk van 
de middelen van vervoer, zoomede in het vorkoor 
uitsluitend langs spoor- of tramwegen tusschen 
plaatsen in de buitenbezittingen:

voor elk pakket:
tot oen gewicht van 1 KG. 30 cont;
van een gewicht boven 1 tot 3 KG. 50 cent;
van een gewicht boven 3 tot 5 KG. 70 cont;

b. in allo overige gevallen:
voor elk pakket:

Nederland en Indië
uit gewisselde pakketten werden bepaald.'

Van de uitzonderingsbepalingen van het intern.
verdrag werd gebruik gemaakt om zich niet to 
belasten met pakketten met aangegeven waarde, 
verrekenpakketten, pakketten met expresse be
stelling en zg. hinderlijke pakketten, doch thans 
zijn ook die soorten van pakketten tocgclaten. In 
het buitenlandsch verkeer zijn pakketten toege- 
laten tot een gewicht van 3 of 5 KG. Zij mogen 
langs geen der zijden do afmeting van 60 c.M. to 
boven gaan en geen grooter inhoudsmaat hebben 
dan 25 dM.3; echter zijn pakketten toegelaten, 
die een lengte hebben van 1 M., mits de breedte 
en dikte niet meer dan 20 cM. bedraagt (regen
schermen, wandelstokken enz.). Voor den bui
ten landschen dienst zijn op enkele uitzonderingen 
na dczelfdo kantoren steld als voor donopenge
binncnlandschen dienst (zie den postgids).

Behalvo hetgeen in het binncnlandsch verkeer 
verbodon is, mag in het buitenlandsch verkeerl) Totaal buitenlandsch verkeer.
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door een groot cijfer, aanduidendo de waarde. In 
1S92 werd de beeltenis des Konings vervangen 
door die der Koningin (kinderkopje). Er beston
den toen 13 soorten van frankeerzegels in verschil
lende kleuren nl. van 1, 2, 21/a, 3, 5 (cijfertypcn), 10, 
121/,, 15, 20, 25, 30, 50 en 250 cent. In afwachting 
van een nieuw type zijn in 1898 van alle waarden 
van 10 et. en hooger (behalve van 30 ot.) uitge
zonden Nederlandsche zegels met do nieuwe 
beeltenis van H. M., voorzien van een zwarten 
overdruk: boven de waarde, onder Ned.-Indië.

In 1901/1903 kwamen drie nieuwe typen: van 
V* et- t/m. 71/* cent, cijferzcgels in boekdruk; 
10 t/m 50 cent — beeltenis v/d koningin naar 
links met schcmcringvlindcrs als hoekvulling 
eveneens in boekdruk — en 1 en 21/a gld. — beel
tenis v/d Koningin naar links, daarnaast Mc reu- 
rius links en Oeros rechts, onder schepen, die door 
den wind naar O. en W. worden gedreven, in plaat
druk.

In 1908/9 verschenen deze zegels met overdruk 
in zwart „Java” en „Buiten Bezit” zoogenaamd, 
om een statistiek van het aantal poststukken van 
Java en Madoeracn van de Buitenbezittingen te 
kunnen maken, vooreen herziening van het port. 
Betrouwbaar kon die statistiek echter nooit zijn, 
omdat op Java ook de zegels met Buiten Bezit en 
omgekeerd geldig waren.

In 1912/14 werden de tegenwoordige zegels 
uitgegeven, wederom in 3 typen: 1/2, 1, 2, 21/**
4, 5 en 74 cent, dezelfde cijferzcgels, maar met 
meer wit, om het vernietigingsstempel beter te

niet verzonden worden per pakket post, hetgeen 
niet toegelaten is in andere landen. Het port en 
de verdere formaliteiten zijn voor de verschillen
de landen afzonderlijk bepaald.

In het rechtstreeksch verkeer over zee tusschen 
Nederland en Indië wordt, naar gelang de pak
ketten wegen, 1, 1—3 of 3—5 Kg., geheven ƒ0,85, 
ƒ 1,25 of ƒ 1,75. Voor dit verkeer werden met 
de stoomvaartmaatschappijen „Nederland” en 
„Rott. Lloyd” contracten gesloten, waarbij de 
vergoeding bepaald werd op / 40 voor 1 M3. 
pakketten en / 20 voor eiken M.3 meer. De ledige 
manden en zakken beneden 1 M.3 worden koste
loos, daarboven tegen / 20 per M.3 vervoerd.

In IS95 (Ind. Stb. 215) werd gelegenheid gege
ven om regelingen te treffen met landen, die niet 
tot het intern, verdrag zijn toegetreden, waarvan 
in 1896 gebruik werd gemaakt ten opzichte van 
de Straits Settlements en in 1898 van Quecns- 
land. Tevens werden de uitvoeringsbepalingen 
(Ind. Stb. 1S93 no. 255) geheel opnieuw vastge- 
steld bij Ind. Stb. 1895 no 216, en de datum van 
inwerkingtreding voor een en ander bepaald op 
1 Oct. 1895.

Overeenkomstig het verdrag van Washington 
werden bij Ind. Stb. 1899 no. 110 eenige onbe
langrijke wijzigingen in den buitenlandschcn 
dienst gebracht.

De hieronder vermelde cijfers duiden het aan
tal pakketten aan — in geheele duizendtallen — 
dat van 1893 af in het binnen- én buitenlandsch 
verkeer werd verzonden en’ ontvangen.

Pakketpost.

Binnen], verkeer Buitenlandsch verkeer
Uit Indië verzonden In Indiëontvangenbc bo tbM M e naar Nederland II B uit Nederland

tot l| 1—3 3—5 | 
Kg. | Kg. Kg. o

|ii
1 5

«3co
I

io
Ico

o utot 1 1—3 3—5 
Kg. Kg. Kg.

1893 16 9 3 28 0.2 0.2 0.1 0.5 0.1 0.8 1.3 25 4.G 0.8
1895 42 28 12 82 2.1 2.1 1.6 5.6 1.2 4.0 7.0 12 23 4.6
1900 j 65 47 21 133 2.4 2.7 2.5 7.6 2.5 4.3 9.9 18.9 33.1 10.2

15.71905 79 57 30 1 66 3.2 3.5
1910 137 111 72 320 3.7 4.6
1916 203 155 126 484 4.9 | 5.9

V. P o s t w a a r d c n. Bij het reglement van 
1862 (Ind. Stb. no. 103a) werd de uitgifte van 
frankeer- en portzegels mogelijk gemaakt en bij 
dat van 1881 (Ind. Stb. no. 138) en de alg. bep. 
tot uitvoering daarvan (Ind. Stb. 1891 no. 254) 
werd de in gebruik- en buitengebruikstelling op
nieuw geregeld.

Frankeerzegels. De eerste frankeer
zegels waren die van 10 cent, met de beeltenis van 
Koning Willem III (3/4 gezien), waarvan 2 uit
giften (1864 — ongetand en 1865 — getand)
plaats hadden. Dit type werd in 1870 gewijzigd, 
niet alleen wat betreft de beeltenis (en profil) 
maar ook de rand; o.a. werden de bloem en dolfijn 
vervangen door een mercuurstaf en een anker. 
Van dit type werden zegels van verschillende 
waarden uitgezonden. Vooralle waarden beneden 
10 cent is de beeltenis (1883—1888) vervangen

4.4 11.1 4.1 5.4 12.1 23.9 41.4
4.6 I 11.4 j 13.6 
9.4 | 20.2 | —1)

6.8 17.- 32.3
47,0

56.1 32.2
6.3 18 6 71.9 —‘)

doen uitkomen; 10, 121/2, 20, 22£, 25 en
30 cent, beeltenis der Koningin naar rechts, met 
een zee met schip op den achtergrond (boek
druk) 50 ct, 1 cn 2J gld., beeltenis der Ko
ningin naar links, geflankeerd door palmon- 
groepen (plaatdruk).

Behalve de eerste zegels van 1864 en 1865, 
welke bij ’s Rijks munt gedrukt zijn, zijn alle 
post waarden gedrukt bij de firma Jol). Enschedé 
en Zonen te Haarlem; de laatste typen zijn daar 
ontworpen, de voorlaatste door den kunstschilder 
dr. Jan Veth.

Reeds geruiraen tijd geleden was men tot do 
ontdekking gekomen, dat op vrij grooto schaal 
fraude met postzegels werd gepleegd; de ge
bruikte zegels werden nl. van den stempelinkt 
ontdaan, waartoe de vorige typen, zoowel wat do 
teekening als de kleur betrof, zich maar al te 
goed leenden. Om dit zoo veel mogelijk tegen to 
gaan, worden de zeg‘ls tegenwoordig 
digd in loslatende kleuren, welke bij pogingen

2) In de cijfers naar en van Nederland be
grepen.

vervaar- 
om
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den stempel te ontdoen vcrblcckcn of ver- tot het. oprichten van elcctro-magnctischo tele
grafen in Indië. De cersto regeling omtrent don 
aanleg kwam in 1858 (Ind. S b. no. 37) tot stand, 
welke in 1876 (Ind. S:.b. no. 257) vervangen werd 
door bepalingen omtrent den aanleg en het ge
bruik van telegrafen in Ncd.-Indic. Ingcvolgo 
deze bepalingen, die, behoudens de in 1878 (Ind. 
Stb. no. 101), 1889 (Ind. Stb. no. 213) en 1891 
(Ind. Stb. no. 235) daarin gebrachte wijzigingen 
nog van kracht zijn, mogen in Indië geen tele
grafen — kabels daaronder begrepen — aange
legd en voor het verkeer opengesteld worden dan 
door of met vergunning van de Rcgcering, met 
uitzondering van die, welke over het eigendom 
van een bijzonder persoon of van eene onderne
ming loopendc, alleen voor den eigenaar dienen. 
In het algemeen belang kan de Regccring tijdelijk 
bezit nemen van particuliere telegrafen of die 
doen opruimen. Onverminderd recht op schade
vergoeding moet ieder de voor den aanleg van 
telegrafen door de Regeering of bijzondere onder
nemingen noodige gravingen, opmetingen enz. op 
zijn eigendom gedoogen. De Staat of de bijzon
dere telegraafonderneming, welke vergunning 
heeft om hun telegrafen voor het publiek open te 
stellen — d. z. de na te noemen kabelmaat
schappijen en spoor- en tramwegmaatschappijen 
— zijn giet verantwoordelijk voor het goed over
komen van telegrammen in het algemeen of bin
nen een bepaalden tijd.

Bij de stations en halten der spoor- en tram
wegmaatschappijen bestaat gelegenheid tot de 
verzending van telegrammen.

Straffen zijn bedreigd tegen het opzettelijk 
verduisteren, vervalschcn en openen van tele
grammen of mededcclen van den inhoud daarvan 
aan onbevoegden door telegraafboambten.

Ook zijn straffen opgenomen tegen het vernie
len of beschadigen van telegraaf werken te land 
en onder zee, dit laatste als gevolg van de toe
treding van Indië tot de in 1884 te Parijs gesloten 
internationale overeenkomst tot bescherming van 
ondcrzccscho telegraafkabels.

Landlijnen. Met de leiding werd in den aan
vang belast de luit .t/zee Groll, met den titel van 
ingenieur der gouvernemontstclegTafie, terwijl 
eenige ambtenaren, bekend met de telegrafie, uit 
Europa werden ïitgezonden. Door bemiddeling 
van don ingenieur der Rijkstelegrafen in Neder
land, Mr. E. Wenckebach, ten aanzion van den 
aankoop van do materialen en de verzending 
daarvan, werd het mogelijk reeds spoedig nadat 
de Koningde voormelde machtiging had gegeven 
(1855) met den aanleg van landlijnen aan te van
gen en wel tusschcn Batavia en Buitenzorg, over 
welke lijn 23 October 1856 het eerste telegram 
(aan den Gouv.-Gen.) verzonden werd. Die lijn 
diende aanvankelijk slechts ten gebruike van het 
Gouverncmont, maar nadat in 1857 do lijn 
Batavia—Soerabaja mot een zijtak Semarang— 
Ambarawa tot stand was gekomen, werd het ge
bruik van de telegraaf voor het algemeen open- 
gestcld. In 1859 bedroeg do lengte der ljjncn 
reeds bijna 2700 K.M. en het aantal kantoren 28. 
Gaandeweg werd het net op Java en ook het aan
tal kantoren uitgebreid.

In 1866 werd een aan vang gemaakt met den 
aanleg van landlijnen op Sumatra. De aanleg, die 
bij Tëlokbötong begonnen werd, was in 1871 
reeds gevorderd tot Padang (ruim 1200 K.M.) en 
in 1S73 tot Singkel (ruim 600 K.M.).

ze van
dwijnen. In de nieuwe typen is ook daarom meer 
wit in de teekeningen gelaten. Verder bezigt men 
z.g. biffago stempels, waarmede de stempelinkt 
op sommige plaatsen in het zegel dringt.

Sedert 1911 geeft de Regeering dicnstzegcls 
uit; eerst de oud-modcl zegels met een zwarte 
cirkel, waarin een D uitgespaard is cn thans 
met „dienst” schuin over het zegel.

Portzegels. Als de oudst bestaande port- 
zegels van Indië worden beschouwd do etiquetten 
waarop het „te betalen port” werd ingevuld en 
waarvan exemplaren, datccrendc van 1845/47 ge
vonden zijn in het oude archief te Batavia. In 
1874 werden de eerste feitelijke portzegels uitge
zonden. Het type is hetzelfde als in Nederland 
gebruikt wordt. De oude typen, waarop alleen 
een groot cijfer stond, zijn vervangen door zegels 
waaronder „cent” staat. Vroeger had elke waarde 
een verschillende kleur, d varna werden alle waar
den in dezelfde kleur nl. rood, met zwart waarde
cijfer; thans geheel rood. Er zijn 9 soorten, nl. 
van 2J, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 en 75 ct.

Briefkaarten. De eerste uitgaaf had 
plaats in 1874, nl. voor het binnenlandsch ver
keer, en in 1877 voor het buitcnlandsch verkeer. 
De vorm, kleur en de opschriften zijn herhaal
delijk gewijzigd. Ze dragen dezelfde zcgelstem- 
pels als van de frankeerzegels en de binnenland- 
sche, behalve Hollandschc ook Maleischc cn Ja- 
vaansche opschriften. Er bestaan 4 soorten: en
kele en dubbele binnenlandsche met zegelstem
pels van 5 ct,. en enkele en dubbele buitenland- 
sehe eveneens met stempels van 5 cent.

In 1899 zijn briefkaarten, welke door de par
ticuliere nijverheid uitgegeven zijn, toegelaten, 
mits de stevigheid van het papier en voor zoover 
de voor het buitcnlandsch verkeer bestemde

t

kaarten betreft, ook de opschriften, overeenko
men mot de door het Gouv. verkrijgbaar gestelde.

Gezegelde briefomslagen werden 
voor het eerst gebezigd in 1878. Er zijn 5 soorten, 
nl. van 10, 12£, 15, 20 en 25 cent. Die na 1884 
uitgegeven droe gen een ovaal stomp.1! Van alle 
waarden behalve van 25 ct. zijn in 1900 nieuw- 
model Nederlandsche briefomslagen uitgezonden, 
voorzien van overdrukken als bij de frankeer
zegels.

Sedert zijn achtereenvolgens twee typen van 
briofom-l gen ingevoerd, hot eerste ontworpen 
door Dr. J. n Velh, liet tegenwoordige door do 
firma En chcdé.

Voor n dere bijzonderheden zie mon: Stan
dard work over de postwaardon van Nederland 
on zijn Koloniën, Deel II, A’dam Maart 1895. 
Een uitgebreid Handboek voor do postwaardon 
van Ncd.-Indiëis in beworking.

Officicclc 'periodieke uitgaven. Jaarlijks ver
schijnt een verslag omtront don Post-, Telcgraaf- 
en Telefoondienst alsmede sedert 1897 een Post-en 
Telcgrnnf-Gids. Hot oersto verslag voorden Ver- 
eenigden dienst wn» over 1875; van den Tele
graafdienst zijn van 1858 tot 1875 afzonderlijke 
verslagen verschenen. Een door Kolff & Co. to 
Batavia bezorgde gids heeft slechts twee jaar
gangen (1883 en 1884) beleefd.

telegraafdienst. Aanleg van tclegrajische 
verbindingen. In 1855 werd op voorstel der 
Ind. Regeering ’s Konings machtiging verkregon
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haalde proef, in 1907, door bepaaldelijk daarloo 
uit Nederland gezonden personeel, gelukte vol
komen. Hoewel dus bewezen was dat do Hughes 
wel degelijk goed werkt, bepaalt in Indië zich het 
gebruik slechts tot de verbinding van Weltevre
den met Batavia, omdat er gebrek aan voldoend 
geschoold personeel bestaat. Op de hoofdver
bindingen wordt thans met rccordcr-toestellen en 
duplex-morse- en recordcr-in richt in gen gewerkt, 
terwijl bij minder goede gemeenschap met cardcw 
vibrating sounder nog dikwijls de gemeenschap 
wordt onderhouden. Als batterijen waren eerst 
die van Daniell in gebruik, welke echter 
gen werden door Meidinger-elemcnten en later 
door die van h£ksystecm-Leclanchë, dat nog 
beterd werd , rï'-r*

Zeekabd-^en radiotdcgraajvcrbindingen. Reeds 
in 1859 kwam eene kabelverbinding tussclieu 
Batavia, Muntok (Banka) en Singapore, met een 
zijtak van Muntok naar Palembang tot stand. 
(Zie het in druk verschenen verslag omtrent het 
leggen van den kabel van Batavia naar Singapore 
door J. Groll). Kort na de uitlegging brak de kabel 
en dit herhaalde zich zóó dikwijls en de herstel
ling daarvan vorderde zulke groote kosten, dat 
hiervan in Oct. 18G1 werd afgezien. In 18G5 werd 
een gedeelte opgehaald, en na met gëmoeti (vezel
stof, afkomstig van den arèn-palm; zie liet „Ver
slag wegens de beklceding van een telegraafkabel 
met gomoctoc-vezelstof”, opgenomen in het 
Tijdschr. d. Ncd. Mij. v. Nijverh, 18G7, Deel VIII, 
S. 7) te zijn omkleed, bij wijze van proef uilge- 
lcgd tusschen Anjer en Tëlokbëtong, doch zonder 
gunstig .reslulaten. Nadat eene aan een En- 
gclsch ingenieur verleende concessie — waarbij 
een regeeringssubsidie was toegezegd — wegens 
niel-nakomen der voorwaarden vervallen was en 
eene concessie-aanvraag van een Ind. telegraaf
ambtenaar was geweigerd, werden geen pogingen 
meer gedaan om Batavia rechtstreeks met Sin
gapore te verbinden, totdat de ondcrhandelingen, 
aangeknoopt met de „Brilish Australian” lele- 
graafmaatschappij in 1870 leidden tot het verlee- 
nen van een vergunning aan die Mij. tot het in 
werking brengen van eene telegrafische verbin
ding van Java (Batavia) met Singapore en Java 
(Banjocwangi) met Australië (Port Dar win). 
Deze vergunning, die zonder eenig uitsluitend of 
over een bepaald aantal jaren uitgestrekt recht 
werd verleend, is opgonomen in de Staalscour. 
van 3 Mei 1870 en in Bijbl. no. 2351. Door de ver
binding Batavia—Singapore, die einde 1870 tof 
stand kwam, was Indië tevens aan het wereld- 
telegraafnet aangesloten, daar de genoemde Mij. 
reeds kabels gelegd had tusschen Singapore en 
Pcnang en Madras. In het volgend jaar werd do 
kabel Banjocwangi—Port Darwin voor het pu
bliek opengesteld. De vergunning ging in 1873 
over op de „Easlcrn Extension Australasia and 
China” telegraaf maatschappij, welke Mij. achter
eenvolgens verdere kabelverbindingen in den 
Archipel tot stand bracht, nl. Singapore—Ba
njocwangi (1879),een tweeden kabel Banjocwangi 
—Port Darwin (1879), Banjocwangi—Roe- 
buckbaai (West-Australië) (1889)— opgeheven 
wegens gebrek aan verkeer; Penang—Medan 
(1891) en Tandjocng Priok—Coeos- of Kecling- 
cilanden (1908);'terwijl aan haar in 1893 de be
schikking werd gegeven over den reeds genoem
den draad, welke van Batavia tot Banjocwangi 
was bijgespannen. Do vergunning van 1870 werd.

Op Java, maar meer nog op Sumatra en Borneo 
had men met verbazende moeilijkheden te kam
pen bij den aanleg van landlijnen. Een zc^r groot 
bezwaar werd ondervonden in het verkrijgen en 
houden van goede steunpunten. De aanvankelijk 
gebezigde palen en dolken waren niet alleen zeer 
kostbaar, maar hadden zeer veel te lijden van 
stormen, terwijl ze ook dikwijls door dieren (o.a. 
olifanten) werden omvergeworpen. Het bezigen 
van levende steunpunten (vooral randoeboomen) 
had veel succes; de ijzerhoutboom leent zich 
mede zeer goed voor steunpunt, ook omdat hij 
niet gemakkelijk door vuur vernietigd wordt en 
daardoor bestand is tegen de veelvuldig voorko
mende bosclibrandcn. Een groot bezwaar was 
echter, dat vele boomen door de aanhechting van 
de isolatoren, door den bliksem of door de witte 
mieren stierven. Ook werd de communicatie dik
wijls gestoord door afvallende takken, hetgeen op 
verschillende trajecten voorkomen werd door het 
aanbrengen der lijnen in het midden van den weg. 
Het toezicht van de lijnwachters liet aanvan
kelijk veel te wenschcn over; toen dit verbeterd 
werd, kwamen de storingen veel minder voor, 
doordat de lijnen beter onderhouden werden.

Ook bracht veel verbetering de oprichting van 
isoleerhuisjes tusschen ver van elkander verwij
derde kantoren, waardoor het mogelijk is de 
isolatictoestand van de lijn geregeld te onder
zoeken.

Voorts is men tot de ontdekking gekomen dat 
de boschpadcn, waarlangs de lijnen gespannen wor
den niet te breed uitgekapt mogen worden, om
dat anders dc boomen, hun steun van naastbij- 
zijnde boomen missende, gemakkelijk omvallen.

Bij het aanloggen van spoorwegen werden de 
telegraaflijnen daarlangs gelegd en de bestaande 
lijnen opgeruimd. Daardoor is het o.a. te verkla
ren dat de lengte der lijnen soms verminderde, 
zie dc statistische opgaven op blz. 481. Om ver
sperring van de spoorbaan te voorkomen werden 
als steunpunten voor de spoorweglijnen ijzeren 
palen gebezigd.

Met veel moeite werd in 1887 een verbinding 
van West- met Oost-Sumatra (van Padang Si- 
dimpoean naar Médanj.tot stand gebracht, welke 
'ook met het oog op de sedert (1891) internatio
nale verbinding met Penang van belang is.

In 1902 kwam de landlijn door Z.O. Borneo 
tot stand van Bandjërmasin over Amoentai naar 
BaUkpaparLcn Samarinda; aanvankelijk bedoeld 
als schakel in de kabelverbinding (zie blz. 479) 
tusschen Java en Men ad o, maar thans uitslui
tend landverbinding.

Als schakel in de internationale verbinding tus
schen de Strails en Australië verdient verder ver
melding, dat in 1893 tusschen Batavia cn Banjoe_-_ 
wangi__xoor het internat, verkeer een speciale 
draad werd bijgespannen (1165 K.M.), welke ter 
beschikking van de „Eastern Extension” tele- 
graafmaatschappij — zie hieronder — werd ge
steld.
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Oorspronkelijk werden overal Morse-toestellen 
gebezigd, die met een stalen punt teekens in het 
papier drukten; deze werden echter reeds spoedig 
vervangen door blauwschrijvende toestellen of 
als zoodanig ingcricht (Digncy-systcem). Een 
proef om Hughes-toestellen, welke onmiddellijk 
drukletters in plaats van telegraafteekcns over
brengen, in te voeren, mislukte; deze toestellen 
heetten voor Indië ongeschikt, maar een her-
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kabels cn de landlijn van toepas* Kwandang, dat met landlijn met Gorontalo 
bonden werd.

Behalve de kabel tusschen Java en Madoera, 
welke met eigen middelen uit den in Indië 
wezigen kabclvoorraad werd gelegd, werden do 
tot 1905 gelegde Gouvernementskabcls geleverd 
en gelegd door de „Eastcrn Extension”, hetgeen 
meer dan 22 ton gekost heeft. Om een denkbeeld 
te geven van de enorme kosten, die het onder
houd der ka beis vordert , moge dienen dat van 1890 
tot 1894 ruim / 92.000 voor reparatie moest 
den betaald. De kabel tusschen Java cn Sumatra 
kostte in het elfjarig tijdvak van 1872 tot 188$ 
aan herstelling cn vernieuwing niet minder dan 
/ 214.828 of p.m. / 20.000 per jaar.

Ten einde de groote kosten te vermijden en 
niet langer afhankelijk te zijn van vreemde hulp, 
besloot de Regeering in 1905 tot het aanschaffen 
van een eigen kabelschip. Aangekocht van do 
Norddeulsche Seekabelwerkc A. G. te Norden*. 
ham vertrok het kabelschip „Von Podbielski”, na 
te zijn ingericht voor de tropen en omgedoopt als. 
„Telegraaf”, naar Indië met den bij die Maat*, 
schappij vervaardigden kabel ter verbinding van 
Makasser met Balikpapan. Oorspronkelijk inge
deeld bij de Gouvernementsmarine is de Tele-, 
graaf in 1919 overgegaan naar Gouvernements-be- 
d rij ven; het gebruik „a doublé usage” bleek hoogst 
onpraetisch te zijn, omdat het kabelschip steeds 
gereed moet zijn om bij het optreden van storing 
hulp te kunnen bieden.

In 1912 is het kabelschip van draadloozo 
telegrafie voorzien.

De ervaringen, opgedaan tijdens den oorlog 
tusschen Engeland en de Z.-A. Republieken, 
toen de Engelsche Regeering, zelfs op re- 
geeringstelegrammcn van andere mogendheden 
een zeer strenge censuur uitoefende, open
den in ons land de oogen voor het gevaar, dat onzo 
Archipel slechts door Engelsche kabels, welke, 
hun steunpunten veelal op Engclsch gebied heb-, 
ben, verbonden is met het Moederland. Aange-, 
zien Duitschland voor zijn bezittingen in de Stille. 
Zuidzee ook aansluiting aan het wereldtelegraaf- 
net zocht en een verbinding met het Rijk in 
Europa verlangde, welke niet op Engelsch grond
gebied landt, gingen de belangen van Nederland 
cn Duitschland hier samen en lag het voor de 
hand, dat de beide landen zich verbonden om ge
zamenlijk het in het leven roepen van zulk een. 
verbinding te bevorderen. Op initiatief van den 
tocnmaligcn officier v/h Ind. leger, leeraar aan do. 
K. M. A. lo Breda, J. J. Ie Roy, werd het staats
verdrag van^T'Juli 1901 (Ind. Stb. 1903 no. 
36G) gesloten; dat verdrag leidde tot de op
richting van de Duitsch-Nederlandsche Tele- 
graaf maatschappij,die haar zetel hoeft tcKeulen cn 
in 1905 kabels liet leggen tusschen Menado—Tap. 
(een der toenmaals Duitsche Carolinen)—Shang- 
hai en tusschen Yap en het Amerikaansche eiland 
Guam, waar aansluiting verkregen word aan den 
Amorikaanschcn Pacific-kabel tusschen de Phi- 
lippijnen en San Francisco. De heer Le Roy 
is de Nedcrl. directeur der Maatschappij.
. Door de totstandkoming van het Duitsche 
Ncderlandsehe net, dat een totale lengte heeft 
van 3415 zeemijlen of G33G K.M., verkreeg Ned.- 
Indië twee geheel van lïngelsch grondgebied 
afhankclijko telegraafverbindingen, één over- 
China en Siberië en één over Amerika.

De maatschappij ontvangt van de beide Regec-.

op de bedoelde 
sing verklaard en in 1905 opnieuw gewijzigd en 
verbeterd, o.a. wat de bepaling betreft omtrent 
do verleen in g „tot wederopzegging”; thans is zo 
verleend voor don tijd van 40 jaren.

De kabel tusschen Batavia en Singapore was 
herhaaldelijk gestoord, hetgeen werd toegeschre
ven aan de inwerking van zeediertjes (teredo’s), 

hij in 1881 vervangen werd door een

ver-

aan-

waarom
nieuwen, waarvan de kern niet alleen met gëtah 
përtja, maar ook met een spiraalsgewijze strook 
van dun messing omkleed is.

Na de reeds genoemde kabel verbinding tus
schen Java en Sumatra, waarop nooit een geregeld 
verkeer is onderhouden, werd in 1871 een nieuwe 
Gouvernoments-kabel tusschen Anjer en Tölok- 
bëtong uitgelegd, welke, na herhaaldelijk bescha
digd te zijn geweest, vooral door witte mieren, 
in 1875 eene groote herstelling en in 1878 een 
gedeeltelijke vernieuwing moest ondergaan. Met 
de Krakatau-ramp (1883) verdween de kabel 
spoorloos; in 1884 werd een nieuwe kabel gelegd, 
van dezelfde constructie als die tusschen Batavia

wor-

en Singapore en wel van An jer naar _Kalianda_. 
(Lampongbaai). In 189G werd, in plaats van 
Anjer, Bodjong (Java’s 4e punt) het uitgangs
punt van den kabel.

Het in 187G ontworpen plan om eene rond
gaande verbinding te maken Java—Celebcs— 
Borneo (Bandjërmasin en Pontianak)—Banka— 
Billiton—Sumatra—Java kwam, wegens do 
groote kosten, niet tot uitvoering, terwijl het bij 
de begrooting voor 1890 gedaan voorstel tot ka- 
belverbinding van Makasser met Bandjërmasin 
verworpen werd.

Achtereenvolgens breidde het net zich verder 
uit en kwamen de volgende kabelverbindingen 
lot stand:

1888. Java (Sitoebondo)—Bali (Singai-adja)— 
C.-lebes (Makasser) .

1889. Java (Grisee)—Madoera (Bangkalan).
1892. Sumatra (Medan—Olèë-lheuë}.
1897. Sumatra (Olèë-lheuë)—P. Wcli (Sabang)_
1897. Bali (Singaradja)—Lombok (Ampënan),
1901. Java (Sitoebondo) en Borneo (Bandjër

masin).
1903. Borneo (Balikpapan) en Celebcs (Kwam 

(lang en Menado).
1904. Java (Tandjoeng Priok)—Billiton (Tan- 

djoeng Pandan)—Borneo (Pontianak).
1904. Billiton—Banka (Pangkalpinang Mun- 

t ok)—Su mat ra (Palcm bang).
1905. Celebcs (Makasser)—Borneo (Balikpa

pan ).
1907. Borneo (Moeara Pëgatan)—P. Laoet 

(Koeman g Koe man g).
1909. Doorlcgging kabel Sumatra (Medan)— 

P. Weh (Sabang),
1910 van Java (Sitoebondo)—Celebcsen

(Makasser).
1912. 2e kabel Java (Anjör)—Sumatra (ICali- 

anda).
1912. Sumatra (Padang—Siboga).
1913. Sumatra (Padang)—Java (Batavia— 

Se ma rang—Soera ba ja).
1914. Celebcs (Kóma)—Ternate— Colcbes (Ké- 

ma—Gorontalo).
1913. Java (Soera baja)—Borneo (Balikpa- on-

pan).
1913. Doorverbinding kabel Borneo (Balik- 

papan —Celebcs (Menado) met uitschakeling van
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daari, wenschte deze niet gestand te doen, terwijl 
ondcrhandelingen met de Mij. Telefunken to 
.Berlijn al evenmin slaagden.

De Rcgocring besloot daarop de invoering der 
draadloozc telegrafie in Indië zelf ter hand te ne
men en verzocht den reeds genoemden Directeur 
van den D. N. Telegraaf mij, den heer J. J. Ie Roy, 
daarvoor een plan te maken.

Bij de indiening van dat plan, hetwelk evenals 
het plan Delprat-Wackcrs een 40-tal, maar met 
meer zorg gekozen, plaatsen bevatte, gaf do 
heer Le Roy den raad om een gemengd stelsel 
van draadloozc en kabclverbindingen te kiezen.

Om zich hieromtrent een goed oordeel te kun
nen vormen stelde de G.G. in 1909 do z.g. Ned.- 
Ind. telegraaf commissie in.

Een en ander had tengevolge, dat reeds in 1911 
een station voor d. t. te Sabang (P. Wèh) werd 
opgericht. Daarna volgden stations te Sitocbondo 
(Java), Timor-Koepang en Ambon, welke zouden 
dienen voor het nemen van proeven ter beant
woording van de vraag of en, zoo ja, in welke ge
vallen aan draadloozc verbinding boven kabel- 
verbinding de voorkeur moet worden gegeven. 
De keuze viel op Koepang en Ambon, omdat dezo 
plaatsen in het rapport, van de Ned.-Ind. telegr. 
comm. waren genoemd onder die, welke in do 
eerste plaats aanslui.ing behoefden.

Omtrent die proeven, welke zich over een vol 
jaar uitstrekten en daarom gewoonlijk de jaar- 
proeven genoemd worden, is een zeer belangrijk 
en goed gedocumenteerd verslag uitgekomen dat 
in 1916 in druk verschenen is.

De genoemde stations zijn alle geleverd door do 
Maatschappij Telefunken.

In 1910 is aan de Bataafsche Petroleum Mij 
vergunning verleend om te Balikpapan en op 
Tarakan, aan dc Oostkust van Borneo, draad- 
looze stitions op te richten en in bedrijf te nemen 
voor eigen gebruik en om berichten te wisselen 
met schepen in zee der Kon. Paketvaart Mij. en 
Stoomv. Mijen „Nederland” en „Rott. Lloyd”. 
In tijden van oorlog, oorlogsgevaar en binnen- 
landsche onlusten kan de Regcering zonder bij
zondere vergoeding over de stations beschikken. 
Verder heeft dc Regeoring zich dc bevoegdheid 
voorbehouden om de stations te allen tijde to 
naasten.

Vele Indische stoomers hebben zich voor 
draadloozc telegrafie ingericht en de meeste bui- 
tcnlandsche stoomschepen die dc Indische wate
ren bevaren, zijn van draadloozc telegrafie voor
zien. Hieruit 1>Jijkt wel, hoe onjuist de meening 
was van de N.I. telegraafcomm., dat voor hot 
verkeer mot schepen in zee in den Archipel geen 
bo.ioefien aan d. t. station bestond, en hoe noo- 
dig het is, dat het aantal stations inden Archipel 
vermeerderd worde.

Met ingang van 1 Febr. 1911 trad Ned.-Indië 
toe tot de internat ionale radiotelegraafo vereen- 
komst, op 3 Nov. 1906 te B'rlijn gesloten, in 1912 
gewijzigd en uitgebreid te Londen.

De ontwikkeling van de draad], telegrafie, ook 
voordo verbinding op lange afstanden, bracht do 
hoeren V. d. Bosch, V. d. Bilt c. a. er toe om zich 
tot een comitó te vereenigen voor het tot stand- 
brengen van een radio-verbinding tusschen Ne- 
derl. en Indië. Op een concessie aanvrage voor do 
oprichting van stations in Nederl en in Indic, 
waartusschen zij over vooreenige op Ttaliaansch 
en Enge lsch gebied op te richten stations de ver bin -

-ringen een subsidie, waarvan het Nederl. aandeel 
-375,000 M. per jaar bedraagt. Daartegenover be
taalt dc maatschappij 90 % van haar inkomsten 
-uit de kabeltaksen aan de subsidiëerende Rcgec- 
ringen terug. In de laatste jaren vóór den wereld- 

•oorlog bedroeg die terugbetaling niet minder dan 
85 % van het subsidie.

De D. -N. ondervindt sterk het nadeel, dat 
haar landingspunt in Ned.-Indië (Menado) ver 
'van het centrum van den handel (Java) gelegen 
•is on dat men voor de over haar kabels verzonden 
■wordende telegrammen dus meer dan bij verzen
ding over de Engelsche kabels afhankelijk is van 
de bediening van dc Indische Gouvernemcnts- 
kabcls, welke —de Regcering heeft het herhaal
delijk erkend — door het nijpend gebrek aan 
.personeel, tot voor korten tijd niet aan de oischcn 
van het verkeer voldeed.

Een gevolg van dc oprichting met belangrijken 
Tegeeringsstcun van de D.-N. was, dat de vrij 
•hooge buitenlandsche tarieven verminderden; 
thans (1918) bedraagt het tarief tusschen Neder
land cn Ned.-Indië ƒ 2.— per woord voor gewone 
en f 1.— voor z.g. uitgestelde telegrammen. Voor 
perstclegrammen is een lager tarief bepaald. Ook 
voor andere bestemmingen verminderde het tele
gramtarief, o.a. voor Amerika.

Nadat in 1903 tusschen Frankrijk en Neder
land een kabelovereenkomst was gesloten, kwam 
in 1906 de Fransche regeeringskabel Pontianak— 
’P. Condore—Saigon (707 zeemijlen of 1311 K.M.) 
tot stand. Om politieke redenen betaalde Neder
land het gedeelte, dat in de territoriale wateren 

“van N.-I. ligt-. Deze kabel verbinding, die reeds 
geruimen tijd gestoord is, heeft voor ons slechts 
een belang voor het locaal verkeer met Cochin- 
■china, maar niet als internationale verbinding.

Zoowel door de totstandkoming van de ge
noemde buitenlandsche kabclverbindingen, als 

‘door de snelle en plotselinge opkomst der Buiten
bezittingen, gepaard met een algemeene uitbrei
ding van handel en nijverheid, moest do telegraaf 
aan steeds hoogerc eischen voldoen. Ingrijpende 
-maatregelen waren noodig, met kracht nam men 
de uitbreiding van het telegraafnet ter hand (zie 
boven), een staf van hooger ontwikkeld tech
nisch personeel werd aan den dienst toegevoegd, 

•een eigen kabelschip aangeschaft en in dienst ge
steld, een sein cursus opgericht, enz.

Om de vraag te kunnen beantwoorden, wdke 
plaatsen in dc toekomst behoefte aan telegrafi
sche gemeenschap hadden cn in welke volgorde 
de aansluiting moest geschieden, vatte dc R^ge.*- 
•ring in 1903 het voornemen op een commissie bij
een te roepen. Hierbij dacht men uitsluitend aan 
uitbreiding door middel van kabels en landlijnen, 
maar toen de elders genomen proeven met draad- 
loozc telegrafie er op wezen, dat dit nieuwe 
keersmiddel eerlang ook voor zulke verbindingen 
•zou zijn te bezigen in de plaats van ka beis, is men 
op draadloozc verbindingen bedacht geworden.

Inmiddels hadden de heeren Delprat cn 
"Wackers te -Amsterdam een concessie-aanvraag 
ingediend voor het oprichtcn en exploitceren van 
een 40-tal stations voor draadloozc telegrafie 
binnen het gebied van Ned.-Indië.

De concessie werd in 1907 verleend, maar 
moest reeds op het eind van dat jaar ingei rokken 
worden, omdat het niet gelukt was het benoo- 
digdc kapitaal te verkrijgen. De Marconi Maat- 
schij, welke oorspronkelijk toezeggingen had ge-

;
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ding wilden verkrijgen, ging de Rcgccring niet in.
Toen intusschen sedert het uitbreken van den 

wereldoorlog ook de draadlooze telegrafie op 
lange afstanden meer en meer volmaakt werd, 
kwam het denkbeeld bij do Regecring op om <o 
trachten een rechtslrceksche verbinding, zonder 
tusschcnstations tot stand te brengen. Do in 
Indië op de hoogvlakte van Bandoeng, onder 
leiding van den ingenieur der telegrafie Dr. De 
Groot ondernomen proeven, hebben goed succes. 
Voor het station in Nederl. hebben de Staten- 
Generaal 5 milliocn toegestaan.

De ontwikkeling van het telegraafnet kan blij
ken uit de volgende cijfers, aangevendo de lengte 
der lijnen en draden in K.M.; na het totstandko
men van de kabelvcrbinding Java—Bali—Celc- 
bes (1888) gesplitst voor landlijnen en kabels.

(rcchtstrooksclic afstand 75 K.M. of minder) 5 et. 
per woord met een minimum van 25 et. per tele
gram; de tweede kring bij een rechtstreckschcn af
stand van meer dan 75 K.M. 10 cent per woord 
met een minimum van 50 et. per telegram, welke 
kósten behalve in het verkeer tusschen Java en 
Madocra voor de telegrammen over zee overge
bracht worden, verhoogd met 5 et. per woord 
^minimum 25 et.) bij een rechtstreckschcn afstand 
van 75 K.M. of minder tusschen de kantoren, 
welke verbindingen over zee tot stand brengen en 
bij een rcchtstreekschen afstand van meer dan 
75 K.M. 10 et. per woord (minimum 50 et.).

Op plaatsen met een plaatselijk telefoonnet 
bestaat gelegenheid om de telegrammen van en 
voor de geabonneerden per telefoon bij de kanto
ren aan te bieden en per telefoon af te leveren.

Als tijd voor alle kantoren in Indië geldt sedert 
1908 de Midden-Java tijd; tevoren de tijd 
Batavia.

In 1909 werd het reglement aangevuld met 
nieuwe voorschriften betreffende de aanhouding 
van bijzondere telegrammen, waarvan de inhoud 
gevaarlijk schijnt voor de veiligheid van den 
Staat of in strijd wordt geacht met de wetten des 
lands, de openbare orde of de goede zeden, zoo
mede betreffende perstelegrammen, maritieme-, 
semaphore- en radiotelegrammen. Verder werden 
de regelen omtrent overeengekomen taal, samen
stelling van woorden en cijfergroepen en omtrent 
de te -bezigen verkortingen voor de bijzondere 
aanwijzingen verduidelijkt en aangcvoEL^

Voor perstelcgrammcn is in het binncnfandsch 
verkeer slechts 1/6 van het tarief voor gewone 
telegrammen verschuldigd. Zij kunnen aangebo
den worden door ieder willckcui’ig persoon, doch 
moeten gericht zijn aan het nieuwsblad of tijd
schrift door den chef van den dienst tot het ont
vangen van die telegrammen gemachtigd.

Ten gevolge van de groote kosten, welke de op
richting van een telegraafkantoor met zich 
brengt, is men in 1875 overgegaan tot vereeniging 
van den telegraaf- met den postdienst.

Hierdoor was het mogelijk het snelle verkeers
middel ook tot kleine plaatsen uit te breiden. In 
1S84 werd nog een nieuw middel gevonden om do 
telegraaf op nog kleinere plaatsen onder hot be
reik van het publiek te brengen en wel door mid
del van de telefoon, welke intusschen aanmer
kelijke verbeteringen had ondergaan en niet al
leen goedkoop, maar ook ge makkelijk te exploi- 
tecren was.

In 18S3 werden de bepalingen omtrent aanleg 
en gebruik van telegrafen op telefonen toepas
selijk verklaard, terwijl in het volgende jaar re
gelen werden vastgestcld omtrent den telefoon
dienst, welke feitelijk een uit breiding van den 
telegraafdienst is, in verband waarmede dan ook 
in 1912 do naam telefoonkantoor veranderd 
werd in hulptelograafkantoor.

Het aantal van die kantoren breidde zich 
steeds uit, ook in verband met do openstelling 
voor het publiek van verschillende bestuurs- en 
militaire telefoonlijnen.

Sedert do verandering van den naam (1912) 
nemen de hulptclcgraafkantoren aan den tele
graafdienst in zijn geheelon omvang deel.

Voor de spoorwcgtelegraafkantorcn, welke se
dert 1883 voor het publiek verkeer zyn open- 
gcsteld, is sedert 1893 ook het kringontarief van 
toepassing, terwijl voordo kantoren der bijzondere

vanLandlijnen Kabels
draden1 lijnen J dradenlijnen dradenlijnen

I
1000 1000,1 1890; 6863 
3750 3800: 1895 
2700 2750, 1900 
3250 377511 1905 
5600 6S50jj 1910 
5862 7413 1915 
5774 7814Ü 1918

9.097 
6891 10.840 
7109 11.208 
8881 13.859 
9838 17.122 

11145 11.094 
11115 26.834

9101857 949
1860 1452 1491

1675 1716 
5266 5320 
5078 5078 
9170 9470 
9940; 9940

1865
1870
1875
18S0
1885

Binnenland-sc.li verkeer. In de eerste jaren be
stond het personeel uit den aard der zaak slechts 
uit weinig beambten. De eerste feitelijke formatie 
werd in 1860 (Ind. Stb. n°. 41) vastgesteld onder 
het beheer van don Directeur der producten en 
civiele magazijnen. De chef van den dienst droeg 
den titel van hoofd-ingenieur, onder hem stonden 
ingenieurs, adj.-ing., telegrafisten, die in 3 
klassen verdeeld waren en lcerling-telegrafisten. 
Omtrent de samensmelting van den postdienst 
met den telegraafdienst is reeds in het artikel over 
cerstgenoemden dienst gesproken.

Aanvankelijk bestond er slechts cene voorloo- 
pige regeling voor de verzending van telegram- 
men, welke in 1863 (Ind. Stb. no. 12) vervangen 
werd door het „Reglement voor do correspon
dentie door middel van de Gouverncmcnts- 
telegrafen in Ncd.-Indië”. Volgens dit reglement 
mochten slechts de Nederlandschc en Maleischo 
talen gebezigd worden, terwijl geheimschrift al
leen voor regecringstelegrammen was toegelaton. 
liet tarief werd berekend naarden afstand (krin
gen ten getale van 6) en per telegram van 20 
woorden; hot bedroeg 70 cent per kring voor een 
enkelvoudig telegram en 35 cent voor elke 10 
woorden meer. Een woord van meer dan 7 letter
grepen en een getal van meer dan 5 cijfers werden 
elk voor twee woorden gerekend.

Nadat hot reglement was vervangen door dat 
van 1871 (Ind. Stb. no. 19), werden achtereen
volgens de reglementen van 1873 (Ind. Stb. no. 
103) en 1870 (Ind. Stb. no. 119) on 1886 (Ind. 
Stb. no. 99) uitgevaardigd, alvorens het thans nog 
geldend telcgraafroglcmcnt van 
no. 67) werd ingevoerd.

Een jaar te voren (1906) had reeds de invoering 
plaats van het twee kringen tarief, dat in de 
plaats trad van het 10 kringen tarief‘van 1886 
der landverbindingen en het 5 kringen tarief van 
1892 der kabel verbindingen — de cersto kring

1907 (Ind. Stbl.

31m
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■ ook do telegrammen door Inlanders besteld. Een 
premiestelsel op het vlug en nauwkeurig bezorgen 
heeft tot uitstekende uitkomsten geleid. Ook 
bracht scherper toezicht op de bestellers, dio 
meeren meer van rijwielen voorzien worden, veel 
verbetering.

Uit onderstaande statistische opgaven kan 
blijken dat het binncnlandsch verkeer zich sterk 
uit breidt.

spoor- en tramwegondernemingen speciale ta
rieven gelden.

Voor telegrammen die over do kabels van de 
„Eastcrn Extcnsion” (d. i. over Medan—Penang 
—Singapore—Batavia) tusschen Sumatra en de 
andere eilanden van den Archipel worden gewis
seld, wordt slechts 50 cent per woord gerekend. 
Bij alle postkantoren in de Buitenbezittingen 
kunnen telegrammen worden aangenomen ter 
verzending door do Gouv. telegraafkantoren of 
door de te Penang en Singapore gevestigde kan
toren der „Eastcrn Extcnsion”.

De hieronderstaando statistiek geeft het 
aantal bijzondere en regeeringstelegrammen ge
durende 1875—1916 in het binncnlandsch verkeer 
verzonden en de opbrengst der bijzondere tele
grammen.

De vele klachten betreffende verminkingen 
van telegrammen, waarvan verscheidene op 
rekening moesten worden gesteld van de onge
oefendheid der telegrafisten, hebben den stoot ge- 

_ geven tot de oprichting in 1909 van den sein- 
cursus te Weltevreden, alsmede sedert 1905 tot 
de uitzending van een 30-tal geroutineerde amb
tenaren van den Nederl. dienst naar Indië, een 
maatregel, waarmede sedert geregeld is voort-

i ■

Builenlandoch verkeer. Aangezien over de in 
1859 tot stand gebrachte verbinding tusschen 
Java en Singapore nooit een geregeld verkeer is 
kunnen worden gevoerd, kunnen de vóór 1870 
geldende bepalingen voor het buitenIandsch ver
keer buiten beschouwing blijven.

Toen in 1871 Indië met het wereldtelegraafnet 
verbonden was, werd besloten om toetetreden tot 
het Internationaal Telegraaf verdrag, hetgeen ge
schiedde op de in Dec. 1871—Jan. 1872 te Rome 
gehouden telegraafconfercntïe.

Aanvankelijk gold voor het buiten Iandsch ta
rief een 3 kringenstelsel en werd het evenals in 
het binnenlandsch verkeer berekend per telegram 
van 20 woorden. Een telegram van 20 woorden 
van Indië naar Nederland kostte ongeveer ƒ 73 a 
Z75.

:

i
? •

;
1 :

1',
: :

Naar aanleiding van het Intern. Verdrag van 
St.-Petersburg (1875) werd met ingang van 1876 
het woordtarief ingevoerd, bij welke gelegenheid 
de kringen werden opgeheven. Het uniform tarief 
tusschen Indië en Europa (behalve eenige landen) 
bedroeg aanvankelijk ƒ4 per woord, welk tarief 
echter al spoedig .verhoogd werd tot ƒ4,126 per 
woord.

gegaan.
Desniettegenstaande bleef het aantal klachten 

groot en verschenen in de Indische bladen gere
geld ongunstige beoordeclingen van „Tante Pos”, 
zooals de Ind. p. t. t. genoemd werd.

Dit alles gaf het Opperbestuur in 1911*aanlci- 
ding tot de uitzending naar Indië van de heeren 
Colleite, hoofding. der telegrafie en Leur, oud- 
directeur van het Telegraafkantoor te Amster
dam, met de opdracht om met den Dir. Gouv. 
Bedr. en den chef van do p. 1.1. dienst de midde
len te beramen tot verbetering van den telegraaf- 
en zoo noodig ook van den telefoondienst.

In Juli 1911 in Indië aangekomen, brachten zij 
reeds in September van dat jaar een uitvoerig 
verslag uit en vertrokken de volgende maand 
weder naar Nederland.

Do kabelverbinding Padang—Batavia—Sema- 
rang—Soera ba ja is mede een gevolg van dat ver
slag.

:

.
i

Van dit bedrag ontving de Ind. administratie 
als eind-taks het bij de concessie van 1870 be
paalde bedrag van 7£ cent per woord.

Deze eind-taks werd in 1890 voor de eilanden 
buiten Java verhoogd tot 40 cent en in 1897 voor 
Java tot 15 cent, waartegenover echter de tran- 
sit-taks (geheven voor de telegrammen, die over 
de lijnen der „Eastcrn Extcnsion” gaan, maar 
noch voor Indië bestemd noch van daar afkom
stig zijn) van 7£ cent tot 5 cent verminderde.

Niettegenstaande deze verhoogingon werd het 
tarief tusschen Nederland en Indië aan merkelijk 
verlaagd, nl. in 1890 tot ƒ 3,725 per woord voor 
Java en ƒ4,05 voorde overige eilanden, welke be
dragen in 1897 gebracht werden op ƒ3,14 en 
ƒ 3,47; het laatste cijfer spoedig nog tot ƒ3,39.

i
:
i

i’

I

I
Sedert 1914 is in Indië de sneltelegraaf van 

Siemens ingevoerd, aanvankelijk op de kabel- 
verbindingen Batavia—Semarang—Soera ba ja. 

Evenals de brieven worden in den laatsten tijd
Binncnlandsch verkeer.

Telegrammen Opbrengst
der bijzondere telegrammenBijzondere- Regeerings-
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1875 286 21 416 1.45
1880 310 6.755
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3.876
4.607
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17.411

21.79
13.99
12.15
12.22
11.68
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32.65 
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30.37 
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. 33.58 
23.79 
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424 1.37 0.0611 
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0.1246 
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0.1084

1885 280 29 947 1.60448f a 1890 319 30 977 1.51483
1895 377 36 1.079
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2.037
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2.932

538 1.49 !1900 375 40 510 1.35
1905 4 03 61 564 1.40
1910 851 80 976 1.14
1916 1439 179|

■
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Bestond tot nog too in het buitonlanclsch vor- 
keer voor Java en Madocra, door hot vorsohil in 
eindtaks, een lager tarief dan voor de overige 
eilanden (26 cent), in den loop van 1913 is dat 
verschil opgeheven on zijn, gepaard met een ver
laging, over liet algemeen uniforme tarieven 

geheel Indiö ingevoerd. Gewone telcgram- 
Europa kosten over Yap—Kiachta; 

Madras—Suez en Cocos / 2 per woord, uit- 
gostcldc ƒ 1 per woord* Voor Ned.-Indische 
Rcgeeringstclegrammcn geldt een lager tarief 
door de reductie, welke de Eastcrn Extension on 
de Duitsche Nederl. ingevolge de concessiën op 
hare lijnen geven.

Sedert 1890 bestaat verder een speciaal tarief 
voor dagbladtelegrammen, d.z. telegrammen die 
door correspondenten aan hunne bladen worden 
geseind en alleen nieuws ter publiceering in die 
bladen bevatten; zij moeten in verstaanbaar En- 
gelsch gesteld worden.

Dat tarief bedroeg aanvankelijk ƒ 1.42 per 
woord, maar werd reeds spoedig verminderd tot 
ƒ 1.35 en in 1897 tot ƒ 1,03 en geleidelijk tot 72 
cent, van welk bedrag de Ind. administratie als 
eind-taks 2 cent ontvangt.

Voor het locaal verkeer tusschen Penang en 
do Oostk. van Sumatra en At joh bedraagt het 
tarief slechts ƒ0,50 per woord, waarvan aan de 
Ind. administratie als eind-taks 20 cent wordt 
toegekend.

Het buitenlandseh verkeer is evenals het bin
nen landsche geregeld bij het reglement van 1907 
(Ind. Stb. no. 07.)

Uit de volgende cijfers van de verzonden, ont
vangen en doorgezonden telegrammen en do op
brengst van die telegrammen moge de ontwikke
ling van het buitenlandseh verkeer blijken van 
1875—1916.

bindingen to Batavia, Weltevreden, Tandjoeng 
Priok, Semarang cn Soerabaja cn tusschen do 
eerste drie plaatsen onderling. Van de bruto ont
vangst moet aan het Gouverncmont als cijns wor
den betaald 10 % ’s jaars. De plannen, tariovon en 
verdcro voorwaarden moeten door do Regecring 
worden goedgekeurd. Aanvankelijk werd voorge
schreven, dat de verbindingen met de centraal- 
stations ondergronds moesten worden aangelegd; 
maar wegens do bezwaren door inductie word 
die verplichting spoedig ontheffing verleend. De 
Regeering kan do lijnen te allen tijde naasten.

Reeds in 1882 werd met den aanleg der lijnen 
eon begin van uitvoering gemaakt. Aan dezelfde 
concessionarissen werd op dezelfde voorwaarden 
ook eeno concessie verleend voor telefonen ter 
Sumatra’s Oostkust, welke echter niet uitge
voerd werd.

In Batavia, Weltevreden en Tandjoeng Priok 
begon do exploitatie in 1SS3; in Semarang en 
Soerabaja in 18S4.

De concessionarissen droegen hunne rechten 
over aan eene maatschappij, nl. de Ned.-Indische 
telèphoon-maatschappij.

Het aantal aanvragen om concessiën nam in do 
volgende jaren steeds toe, waarom in 1894 model- 
voor waarden werden vast gesteld voor dergelijke 
concessiën.

In het volgend jaar worden ook modelvoor- 
waarden gepubliceerd omtrent intercommunale 
telefoonverbindingen, waarvoor als voorbeeld ge
nomen was de in 1894 verleer.do concessie voor 
aanleg en exploitatie van telefonen tusschen Ba
tavia, Semarang en Soerabaja, welke concessie 
sedert is overgedragen aan do Intercommunale 
telephoon maatschappij. Do lijnen zijn gelegd 
langs de Gouv. telegraaflijnen cn verbonden niet 
alleen met de perceelen der geabonneerden, maar 
tevens mot publieke spreekcellen on de telegraaf-

voor 
men voor

van

Buitenlandseh vorkoor.
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3918.26 1898621041900
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1.919
5.981

1491905
739 9.83 450758.142451910

15.00 819306817.7 205

kantoren. Voor een gesprok van ten hoogste 3 
minuten tusschen Batavia en Soerabaja wordt 
gevorderd ƒ6, tusschen Batavia en Semarang ƒ 5 
en tusschen Semarang en Soerabaja ƒ 3,50.

De concessie is verleend voor 25 jaar, maar 
reeds nadat de onderneming 10 jaar in exploitatie 
is, kan do Staat haar naasten. Van do bruto- 
ontvangst is 10 % als cijns aan hot Gouvernement 
verschuldigd.

3381916

Telefonen. Omtrent den Gouvornemonts- 
telephoondienst, wclko foitolijk een uitbreiding 

den telegraafdienst is, werd hiervoren reeds 
het noodige vermeld.

Particuliere telefonen. In 1880 word aan cenigc 
particulieren voor den tijd van 25 jaar, zonder 
eenig uitsluitend recht, concessie verleend 
hot aan leggen cn exploitceren van telefoon ver-

van

voor



4S4 POST- EN TELEGRAAFDIENST—POSTSPAARBANK IN NEDERLANPSCH-INDlE.

richting ccncr Postspaarbank in Nedorlandsch- 
Indiö liet ccr3t aanhangig gemaakt door den 
Minister Van Dedem, naar aanleiding van ceno 
rede, door den Heer Levyssohn Norman gehouden 
in de Tweede Kamer der Staten Generaal (zit
ting van 19 Novomber IS92), waarbij werd 
aangedrongen op do invoering ooner dorgolijko 
instelling. Tevoren was het denkbeeld reeds 
besproken in publicaties van den Directeur der 
Rijkspostspaarbank te Amsterdam, den Heer 
Sassen, en was in Indië reeds een voorstol uit
gewerkt door den tocnmaligcn Hoofd-Inspec- 
tcur, Chef van don Post- en Telegraafdienst, 
dat echter geen steun vond bij don toenmaligen 
Directeur der Burgerlijke Openbare Werken. 
Do zaak werd echter thans ter hand genomen en 
stuitte bij geen der adviseurs op principieolo 
bedenkingen, al was ook de verwachting, welko 
men van de bestaanbaarheid en het nut eenor 
Postspaarbank koesterde, niet bij eon ieder 
even hoog gospannen. Do aanvankelijke op
zet van het plan was ochter een geheel andere, 
en wel veel engere, dan ten slotte is aange
nomen.

Men ging uit van de mcening, dat de dienst 
van do Postspaarbank — ook de centrale leiding 
— moest worden toevertrouwd aan den Post- on 
Telegraafdienst, en wel aan een Inspecteur met 
eenig personeel, gesteld onder den Hoofd-In- 
spectcur, zoodatdeze verantwoordelijk zou blijven 
voorden gang van zaken. Een tweede hoofdpunt, 
waarvan is afgowekon, was dat de gelegenheid 
om op een boekje van de Postspaarbank in te 
leggen en daarop terugbetalingen te, erlangen, 
beperkt zou blijven tot het postkantoor, dat 
liet boekje had uitgegeven, zoodat elk postkan
toor of hulpkantoor een spaarbankje op zich 
zelf zou worden, echter met de mogelijkheid om 
de boekjes van het ceno kantoor op het andere 
te doen overschrijven. Daarbij zat het denkbeeld 
voor om zooveel mogelijk te decentraliseeren, 
wat met het oog op de grootc afstanden in Indië 
zeer aanbevclonswaardig scheen, doch waarvoor 
dan speciale middelen van controle mocslon 
worden gevonden. Als een gevolg van de eenheid 
tusschen den Post- en Telegraafdienst en den 
dienst der Postspaarbank kwam eenc afrekening 
tusschen die beido niet te pas on werd zelfs aan
bevolen om do baten, welke de Postspaarbank 
vermoedelijk zou opleveren, te compensccren 
met do nadceligo saldi van den Post- on Tele
graafdienst. Veel aand acht trok verder do quaostio 
op welko wijze voor do terugbetalingen do iden
titeit der Inlanders zou moeten worden gecon
stateerd, alsmede de vraag waar en hoe de geld
middelen van de Postspaarbank behoorden te 
worden belegd. Naar aanleiding van die punton 
kan het volgende worden medegedeeld. Do in
lijving van den dienst der Postspaarbank bij 
den Post- en Telegraafdienst word hoofdzakelijk 
verdedigd op grond van do geringere kosten, 
welke dan zouden behoeven te worden gemaakt, 
en van de moeilijkheden, welko te verwachten 
waren, indien do anders speciaal aan te stellen 
Directeur eens met 'buitenlandsch verlof zou 
moeten gaan. Deze overwegingen waren echter 
niet van genoegzaam belang om weerstand te 
kunnen bieden aan de daartegen ingébrachte 
kritiek, welke vooral op dit punt met warmte 
werd ingeleid door den Directeur der Rijkspost
spaarbank te Amsterdam, den Heer Sassen’.

in do intercommunale tcle-Aan gezien men 
fonen nadeel ziet voor de opbrengst van de 
telegraaf en het .zoowel in het belang van den 
Lande als van het publiek moet worden ge
acht. de telefoon in Indië in één hand, nl. van 
den Staat, te nemen, werd in 1901 besloten om 
de telefoon geleidelijk in Gouvcrnementshanden 
ie brengen.
' Intusschcn was aan de Intcrcomm. Tclcfoonmij 

de Buitenz. Int. Tclcf. Mij vergunning

■

e.n aan
verleend om telegrammen door middel van haar 
telefoonlijnen over te brengen (zg. phonogram- 
mendienst)'. Daarvan maakte het publiek veel ge
bruik, omdat do phonogrammen veel vlugger 
.óverkwamen dan de telegrammen.

De eerste stap in de richting tot staatsexploita
tie was de overneming in 1906 van de telefoon
netten te Batavia, Semarang en Soerabaja en de 
aanleg van een intercommunale lijn langs den 
spoorweg Batavia—Bandoeng—Soerabaja, Die 
lijn kwam 1908 tot Madióen en in 1910 tot Soe
rabaja gereed. In verband hiermede werd de ver
gunning voor den phonogrammen dienst in 1911 
ingetrokken.

Ten behoeve van den telefoondienst, welke 
sedert 1907 zich met reuzenschreden ontwikkelde, 
werd in dat jaar de beer N. Heinzelmann, ing. 
der Bell Telcf. Mij te Amsterdam, met den titel 
van Directeur van den telefoondienst, naar Indië 
gezonden, om aan den Ind. dienst een bizondero 
kracht te verbinden in de moeilijke overgangs
periode. Achtereenvolgens gingen de netten der 
Preanger Telefoon mij (1907), Tclcfoonmij de 
Vorstenlanden (1909), Telefoon Mij Insulinde te 
Malang en Loemadjang (1911) en te Kraksaan. 
(1912) in Go'uvëïnemëhtsbanden over.

Ook werden vele zg. kleine telefoonnetten tot 
stand gebracht, waarvoor speciale tarieven wer- 

; , . - - .den vastgesteld.
f Cv C ■ < .Sedert 1909 is op Java, Madoera, Sumatra,

_ -Bornco, Gele bes en Lombok een 25-tal nieuwe
netten aangelegd.

£r', C ■ <£'•'*'c'' ' \ 1 Jan. 1914 gingen de bezittingen van de Int.
fjr g'i• "^-Telefoon mij aan bet Gouvernement over.

/ /, Op hét einde van dat jaar bedroeg het aantal 
Gouvernements locale en districtsnetfen ruim 40, 
met ruim 100 kantoren en bijkantoren. Die netten 
zijn geheel modern ingericht, evenals die op de 
hoofd plaatsen van Java.

Om een denkbeeld van de ontwikkeling van de 
telefonie in Indië te geven, zij vermeld, dat de 
•bruto ont vangsten in 1907- bedroegen / 477.740 
en.in 1912 / 1.313.475 en het aantal telefoon
posten einde 1907: 3626 en einde 1912: 9536 

Dec. 1918.
POSTELEIN. Zie PORTULACA.
POSTILJONEILANDEN. Zie PATERNOS- 

TEREILANDEN.
POSTO. Zie LARANTOEKA (Hoofdplaats). 
POSTSPAARBANK IN NEDERLANDSCH-IN- 

DIË. Alvorens een overzicht te geven van de 
;bestaandc organisatie van den dienst der Post
spaarbank in Ned.-Indië en van de door die in
stelling bereikte resultaten, is het noodig met 
een enkel woord de gedachten wisseling te 
.melden, welke aan de oprichting der Postspaar
bank is vooraf gegaan. Zonder daarbij in bijzon
derheden te treden, kunnen de voornaamste pun
ten naar voren worden gebracht, waardoor 
inzicht kan worden verkregen in hetgeen do instel
ling bedoelt te zijn. Officieel werd het plan tot op-
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Deze cleskundigo betoogde met klom dat, 
wild o mon liet plan tot oprichting eenor Post
spaarbank zien slagen, men niot moest opzien 
tegen do bezoldiging van een afzonderlijken 
Directeur, waarvoor zou moeten worden aan
gewezen iemand, die kon beschikkon over ceno 
brcedcre ontwikkeling en meerdere, speciaal 
juridische kennis, dan gewoonlijk bij do ambte
naren van den Post- en Telegraafdienst wordt 
aangotroffon. Do Heer Sassen wildo dan ook in 
navolging van het Ncdcrlandscho stolsel een 
zelfstandigen Directeur voor do op te richten 
Postspaarbank in Ncderlandsch-Indiü, wiens 
beheer dan onder controle zou moeten staan 
van een Raad van Toezicht, niet in dien zin 
dat de Raad zich voortdurend met den gang 
van zaken der Directie zelve zou behoeven in te 
laten, doch wel zich cenige malen ’s jaars zou 
moeten vergewissen van do aanwezigheid der 
aan de Postspaarbank toebehoorende of aan 
haar in onderpand gegeven waarden, en in hare 
nnandelijkschc vergaderingen het financieel 
beheer nauwkeurig zou moeten nagaan. De taak 
van den Raad van Toezicht zou dan verder moe
ten bestaan in het geven aan den Directeur van 
wenken en adviezen, in het jaarlijks nazien van 
de balans en rekening en in het doen van voor
stellen aan den Gouverncur-Gencraal of den 
Directeur van het Departement, waaronder 
de Postspaarbank ressorteert, dan wel in het 
geven op verzoek van adviezen aan die autori
teiten.

Deze denkbeelden nu hebben tot leidraad ge
diend voor do regeling van den dienst der Post- 
spaarban k.

In overeenstemming met het advies van den 
Heer Sassen draagt artikel 2 van het Koninklijk 
Besluit tot oprichting van een Postspaarbank 
in Nederlandsch-Indiö (Iud. Stb. 1897 N. 296) 
het beheer dier instelling op aan een bezoldigden 
Directeur, die ondergeschikt is aan den Directeur 
der Burgerlijke Openbare Werken (thans van 
Gouverncmentsbedrijven) en uitsluitend roken - 
plichting aan den Raad van Toezicht. „Uit
sluitend” rekcnplichtig beduidt, dat do Direc
teur niet is een comptabel ambtenaar, wiens 
beheer staat onder het toezicht van do Alge
meen e Rekenkamer, terwijl ondergeschikt aan 
den Directeur van Gouverncmentsbedrijven 
niet insluit, dot de Postspaarbank een onderdeel 
of afdeeling zou uit maken van het Departement. 
Integendeel, do Postspaarbank is cenc zelf
standige instelling, welko wordt beheerd on 
vertegenwoordigd door den Directeur.

Wat den Raad van Toezicht betreft, voor dit 
Collego is eono instructie vast gesteld, waaruit 
zij aangctcckcnd, dat behalve de aJgomceno 
verplichting van den Raad om nauwlettend toe
zicht te houden op het beheer van den Directeur 
der Postspaarbank, aan den Raad in hot bij
zonder is opgedragen om zich ton minsto vier 
malen ’s jaars to overtuigon van do aanwezig
heid der aan do Postspaarbank toobohoorondo 
en aan haar in onderpand gegeven waarden, 
welke bij de Javasche Bank worden bewaard. 
De Voorzitter en de Leden van den Raad van 
Toezicht worden benoemd dcordon Gouverneur- 
GonoraaJ, de laatsten uit cenc voordracht van 
den Raad. Elk jaar treedt een der leden af vol
gens rooster en is eerst het volgend jaar weder 
benoembaar. Onderden Directeur der Postspaar

bank is in do eerste plaats werkzaam een Ad- 
junct-Dircotcur, dio den Directeur bij afwezig
heid vervangt, on verder porsoneol. De Directeur 
regelt do werkzaamheden van de hera onder
geschikte ambtenaren en beambten en heeft do 
bevoegdheid do beambten te benoemen, to be
vorderen, te ontslaan enz. Het personeel is in 
’s Lands dienst en geniet de daaraan verbonden 
voordoden; echter wordt de Postspaarbank belast 
met al de daaraan verbondon kosten, ook die 
voor pensioenen onz. Do jaarlijkscho uitgaven 
komen ton laste van de Landsbegrooting en wor
den dus door het Gouvernement voorgeschoten, 
doch aan het einde van het jaar gerestitueerd, 
waarvoor een post op do begrooting der mid
delen voorkomt. Tot die kosten behoort ook een 
post voor vergoeding aan den Post- en Telegraaf
dienst voor de werkzaamheden van de postamb
tenaren ten behoovo van do Postspaarbank en 
voor vrijdom van briefport. Zooals boven 
werd aangeteekend, lag het aanvankelijk in de 
bedoeling om den dienst der Postspaarbank 
zooveel mogelijk te decentralisecren over den 
archipel, wat echter moest afstuiten op de 
onmogelijkheid om een afdoende controle uit te 
oefenen, zondor het den inleggers te lastig te 
maken.

Na do overweging van verschillende oplos
singen der moeilijkheid, is men er ten slotte too 
overgegaan om eenvoudig over to nemon wat 
elders, en wel speciaal in Nederland, proef
ondervindelijk goed was gebleken, daarbij de 
nadoelen der centralisatie in do koop toene
mende. De regeling is dus thans zoo, dat alle 
draden samenkomen bij den Directeur der Post
spaarbank te Batavia,^door wien voor iedcrcn 
inlegger een rekoning-courant wordt aangehouden 
en door wien allcon kan worden beoordeeld of 
die rekcning-courant in orde is. Do inleggers 
ontvangen spaarbankboekjes, welko voor do 
drie hoofdgroepen der bevolking worden ver
deeld in drie seriën, A. B en C, elk van ccne 
andere kleur. De boekjes worden uitgereikt 
door de postkantoren en zijn voor elk kantoor 
en voor elke serie doorloopond genummerd. 
Op die boekjes, onverschillig van welk post
kantoor, kunnen bij alle postkantoren en op 
de voor den dienst aangewezen hulppostkan- 
toren inlagen worden gedaan en terugbetalingen 
worden verkregen, welke in do boekjes worden 
bij- of afgoschrovcn met gebruikmaking van 
contrölcstrooken, die gehecht zijn aan periodiek 
in to dienen verantwoordingsstaton. Aan de 
kantoren is de bovoogheid toegekend om terug
betalingen te doon op eigen gezag tot een maxi
mum van ƒ 100 in do vier weken, terwijl voor 
terugbetalingen van grootere bedragen een order 
van betaling van don Directeur, welke op Java 
en Madoera eono maand en daarbuiten twee 
maanden geldig is, wordt vcieischt. Het daaraan 
verbondon bezwaar, dat do inleggers soms lang 
moeten wachten op de machtiging tot terug
betaling, wordt getemperd door do bevoegd
heid om telegrafisch terugbetalingen to ver
zoeken.

De spaarbankboekjes zijn titels op naam, 
aan welk beginsel streng wordt vastgehoudon 
om den inleggers de zekerheid to govon, dat 
geen ander dan do rechthcbbendo over do inlagó 
kan beschikkon. Daarvoor is het noodig, dat 
bij het doon dor corsto inlage nauwkourigo ge-
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in Nederland of althans in Ncdorlandscho fond- 
mooten worden belegd.

Als vormen van belegging in Indië werden in 
aanmerking gebracht hypotheken, bcleeningen 
op onderpand van soliedc fondsen, discontoc- 
ringen van door het Gouvernement afgogoven 
bewijzen van de opbrengst van do door hot 
Gouvernement gehouden openbare vorkoopin-

cdelo metalen en 
beleggingsfondsen,

worden verzameld voor do bepaling dergevons
identiteit. Voor Inlanders on Vrcomdo Ooster
lingen, die niet worden ingeschreven bij den 
burgerlijken stand, is als nanvullingsmiddcl ter 
bepaling van do identiteit ingevoerd een penning, 
behoorende bij elk boekje, en welke tegelijk met 
het boekje voor do terugbetaling moet worden 
vertoond. In den laatsten tijd wordt voor pcr- 
Bonen, dio niet kunnen schrijven, dus hoofdzake
lijk voor Inlanders, ook gebruik gemaakt van 
duimafdrukken in plaats van kandteekeningen ter 
identificatie van de inloggers. Voor gehuwde 
vrouwen en minderjarigen bestaan uitzonde
ringsbepalingen op het gewone beschikkings
recht over hunne goederen volgens het bur
gerlijk recht.

De terugbetaling van do inlagen en de rente 
is gewaarborgd door de Regecring van Ned 
Indië ,terwijl do jaarlijksche rente is vast
gesteld op 2.4 % per jaar, toe te kennen 
over volle maanden. Het rentegevend maxi
mum is ƒ 2400, waarop echter door den Gou- 
verneur-Goneraal uitzonderingen kunnen worden 
gemaakt.

■ De-inlagen en terugbetalingen voor de Post
spaarbank geschieden dus door tusschenkomst 
van de postkantoron, waardoor cene afrekening 
tusschen do Potspaarbank en den Post- en 
Telegraafdienst noodig wordt. Dio afrekening 
geschiedt maandelijks en voor hetgeen de Post
spaarbank van den Post- en Telegraafdienst 
tegoed heeft of bij toeneming der terugbetalingen 
aan dien dienst verschuldigd is, wordt do reke
ning; van de Postspaarbank bij ’s Landskas ge
crediteerd of gedebiteerd. Die rekening onder
gaat echter ook nog langs anderen weg verande
ringen. Vooreerst doordat de mogelijkheid is 
opengesteld om zonder tusschenkomst van een 
postkantoor inlagen in de Postspaarbank te 
doen.

sen zou

!
. i

gen, x) in pand neming van 
juwecicn en aankoop van 
wclko daar te lande aan do markt mochten
komen.

Do belegging in hypothekon word afgokourd, 
vooreerst omdat reeds andere instellingon zich 
hierop toelegden, zoodat do Postspaarbank 
niet veel soliede panden meer zou kunnen vinden, 
terwijl bovendien van den Directeur der Post
spaarbank niet de speciale kennis mocht worden 
gevorderd, welke voor eene behoorlijke con
trole op deze gcldbologging onmisbaar moet 
worden geacht. Om dezelfde reden verviel hot 
nemen in onderpand van edele metalen en ju- 
weelen
disconteeringen van de bewijzen van opbrengst 
van openbare verkoopingen en do aankoop 
van fondsen in Ned.-Indië. Wat op deze wijze 
niet kon worden ondergebracht zou worden 
overgemaakt naar Nederland voor den aan
koop van fondsen, waarin ook de Rijkspost
spaarbank hare gelden belegt.

Zooals werd verwacht, werd dit do gewone 
weg om de gelden rentegevend te maken, aan- 
gezien voor bcleeningen en disconteeringen 
slechts een gering bedrag noodig was en voor 
aankoop van fondsen in Indië slechts in be- 
perkto mate gelegenheid bestond.

De regeling is thans zoo, dat do bij de Post
spaarbank in gelegde gelden, welke niet be- 
noodigd zijn voor de terugbetalingen, worden 
gestort bij ’s Landskas op do rekening van do 
Postspaarbank. Die gelden worden dan in leen 
afgestaan aan het Gouvernement ton eindo 
daarmede te voorzien in do behoefte aan geld 
voor de disconteering van bewijzen van do op
brengst van openbare verkoopingen. Het Gou
vernement vergoedt daarvoor aan de Postspaar
bank ccno rente van 3 % per jaar, te rekenen 
van den dag, waarop de gelden worden inge- 
Jegd, tot den dag van terugbetaling, terwijl het 
Gouvernement zelf van de disconteeringen 3.6 % 
trekt en dus bij do transactie nog voordeel heeft. 
De Postspaarbank heeft echter to zorgen, dat 
niet meer geld in ’s Landskas aanwezig is dan 
noodig is voor do disconteering van dio bewij
zen, aangezion over dat meerdere geen ronto 
wordt vergoed. Deze bij ’s Landskas beschik
bare gelden zijn bestemd om te dienen als eersto 
voorraad, wanneer door plotselinge opvragingon 
der spaargelden do terugbetalingen do inlagen 
gaan overtreffen, terwijl uit dio gelden ook wordt 
geput voor het aangaan van bcleeningen op 
onderpand van effecten of wanneer zich in Indië 
de gelegenheid voordoct voor het aankoopon 
van effecten, meestal wel obligatiën van In
dische gemeenten of gewesten.

De beleende onderpanden en gekochte effecten 
worden in bewaring gegeven aan de Javascho

.

zoodat ovorbloven do bcleeningen,

i. .

:
I Ten behoeve van landsdienaren en gewezen 

landsdienaren is n.1. eene regeling ingevoerd, 
waarbij hun is toegestaan bij de uitbetaling 
van hunne traktementen een deel daarvan to 
doen inhouden om te hunnen name bij do Post
spaarbank te worden belegd. Do inhoudingen 
worden door de Algcmcenc Ontvangers tegoed 
geschreven op de rekening der Postspaarbank 
en door hen verantwoord aan den Directeur, die 
de inhoudingen inschrijft als inlagen op de door 
hem bewaarde spaarbankboekjes. Evenals er 
inlagen kunnen worden gedaan zonder tusschen
komst van een postkantoor, kunnen er ook 
terugbetalingen geschieden langs anderen weg, 
en wel door bemiddeling van de Rijkspostspaar
bank in Nederland. Naar Nederland vertrek
kende inleggers kunnen verzoeken hun tegoed 
bij de Postspaarbank in Ned.-Indië te doen 
overdragen op de Rijksinstelling in Nederland, 
terwijl omgekeerd Nedcrlandsche inleggers over
dracht van hun tegoed op de Indische instelling 
kunnen verzoeken. Het verschil dier transacties 
wordt in Nederland gebracht ten laste van de 
Indische rekening en in Ned.-Indië ten laste 
van de rekening der Postspaarbank met ’s Lands
kas. Een der voornaamste punten, waarin voor 
de Postspaarbank viel te voorzien, was de be
legging der gelden.

Van don aanvang af werd ingezion, dut het 
moeilijk zou zijn die golden in Indië veilig onder 
to brengen, zoodat een groot deel daarvan wel
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het Gouvernement.



POSTSPAARBANK IN NEDERLANDSCH-INDEE —POTERION NEPTUNI. 487

Bank, die zulks ingevolge hot octrooi kosteloos 
moet doen. Indien het tegoed bij ’s Landskas 
stijgt boven het maximum wordt aan don Minis
ter van Koloniën telegrafisch verzocht het 
meerdere in Nederland te doen bologgon, hetgeen 
vroeger geschiedde door don Agent van hot 
Ministerie van Financiën to Amsterdam 
thans door don Directeur dor Rijkspostspaar
bank in overleg met den Raad van Toezicht 
op die instelling. Daarvoor wordt 
goeding genoten van 1/i per millo over het om- 
gezetto bedrag. De belegging in Nederland ge
schiedt door de aankoop van Nedcrlandscho 
Werkelijke schuld of eerste klasse effecten en 
door het uitzetten van gelden op prolongatie. 
Driemaandelijks wordt ceno afrekening ont
vangen van do Nederlandscho Bank, die do 
kas houdt en waar de waarden in bewaring zijn. 
Volgens de ten aan zien der belegging in Neder
land getroffen regeling was het de bedoeling 
van de daarvoor beschikbare golden 8/t gedeelte 
te beleggen en 1Jl vlottend to houden, behou
dens afwijkingen met hot oog op do gesteld
heid der markt. Gewoonlijk is het vlottend ge
deelte grootcr dan bedoeld een vierde. Hot 
vorenstaande geeft in algemcene trekken weer 
de inrichting van den dienst der Postspaarbank, 
waarbij nu zal aansluiten een kort overzicht 
van de met die instelling bereikte resultaten.

Als men vraagt of deze aan de verwachtingen 
hebben beantwoord, moet worden geantwoord 
met de wedervraag welke verwachtingen worden 
bedoeld ? De prognose luidde n.1. bij do voor
bereiding zeer verschillend. Sommigen mcendon 
dat de Postspaarbank in Indië geen cliënteclo 
zou vinden, vooral niet onder de Inlandscho 
bevolking, terwijl anderen meenden de inleggers 
onder die bevolking bij millioonen to zullen 
kunnen tellen. Zoowel die pessimisten als do 
hier bedoelde optimisten zijn echter beschaamd.

Do werkelijke uitkomst is het meest benaderd 
in de Memorie van Antwoord op het Voorloopig 
Verslag der Eerste Kamer der Staten Generaal 
over de begrooting voor 1897, waar men leest 
(onderafd. 77 a):

„Ondergeteeken.de wcnscht zich to onthouden 
„van elke positieve voorspelling omtront hot 
„gebruik, dot door de inlandsche bevolking van 
„de nieuwe instelling zal wordon gemaakt, on 
„zich te bepalen tot het opnieuw uitspreken 
„van de verwachting dat dit gebruik langzaam 
„maar zeker zal toenemen.

„Voor do financicele bestaanbaarheid der 
„Indische postspaarbank behoeft niet gerekend 
„te worden op het sparen van don inlander, maar 
„er mag en moet juist wel worden gerekend op 
„het gebruik, dat door de niet- inlandscho be
volking van die instelling zal wordon gemaakt. 
„Mocht dus al onverhoopt do meening van enkele 
„leden, dat hoofd zakelijk nict-inlandors van do 
„instelling zullen gebruik maken, wordon ver
wezenlijkt, dan zou weliswaar het doel niet 
„volledig bereikt worden, maar er zou dan toch 
„ceno nuttige instelling in hot lovon zijn goroo- 
„pen, die zonder van den Staat gcldclijko offers 
„to vergen, kan blijven bestaan on naar de be
reiking van haar einddoel dus voortdurend kan 
„blijven streven.”

Hierbij nu sluit zich do uitkomst volkomon 

Sedert do inwerkingtreding dor Postspaar

bank op 1 Juli 1898, kan men zeggen, dat zij 
zich onder do Europeanen cene vaste plaats 
heeft verworven on dat zij langzamerhand ondor 
do Inlandsche bevolking veld wint. Zij, dio ceno 
sncllcro indringing hadden verwacht, miskenden 
don aard dier bevolking, zooals die nog zoo 
dikwijls wordt miskond. Uit de geschiedenis, 
welke het door het Gouvernement ter hand geno
men crcdiotwczcn voor de Inlandsche bevolking 
doorlocft, blijkt afdoendo, dat het geringo 
gebruik van de Postspaarbank door de inlanders 
niet ligt aan die instelling, maar aan de bevol
king zelve. Immers de resultaten van de po
gingen ,welke de credictbankon met behulp van 
do bestuursambtenaren aanwenden om do In
landers tot sparen to brengen, zijn als men hot 
bopaaldclijk gedicongen sparen van de geld- 
leeners buiten beschouwing laat, zeer gering, 
zoodat do Postspaarbank, welke zooveel verder 
van do bevolking afstaat, zich niet behoeft to 
schamen voor hetgeen zij heeft bereikt en daarin 
zelfs een aansporing kan worden gevonden om 
den moed niet te laten zakken.

Opmerkelijk is het dat, sedert op alle wijzen 
door het Gouvernement met meer kracht wordt 
gestreefd naar bestrijding van den woeker, meer 
uitgebreid onderwijs en in het algemeen naar 
opheffing der bevolking, de gunstige invloed 
van dio pogingen dadelijk bij de Postspaarbank 
merkbaar is; al is het dan ook aanvankelijk nog 
in geringo mate. Eenige cijfers kunnen tot toe
lichting van het vorenstaande strekken. Op 
den 31stcn December 1916 bedroeg het aantal 
inleggers in totaal 140.963, waarvan 56.762 Euro
peanen, 76.548 Inlanders en 7.653 Vreomde 
Oostcrlingon, of 56.762 Europeanen tegen 84.201 
niet-Europeanon.

In vorhouding tot de bevolking overtreft 
echter het cijfer der Europeanen verre dat der 
niet-Europcanen.

Voor de Europeanen is hot cijfer 700 inleggers 
por 1000 ziolen, voor do Inlanders en voor de 
Vreemde Oosterlingen zijn zelfs bij benadering 
geen nauwkeurige cijfers te geven, doch is de 
verhouding natuurlijk veol minder gunstig.

Voor do Inlanders is hot de hoofdzaak, dat 
het aantal inleggers geregeld toeneemt, en dat is 
het geval.

Wat het bedrag van do bij do Postspaarbank 
belegde gelden botroft, dit beliep op ultimo 1916 
in totaal / 11.374.238.73, wolk tegoed was ver
deeld als volgt:

Europeanen
Inlanders..
Vreemde Oostorlingon .... „ 295.494.87 

of gemiddeld per inlegger / 162.95, / 23.89 en 
ƒ 38.61, of gorokond over allo inloggers to zamon 
/ 80.69.

Reeds in liet jaarverslag over 1905, dus na 
0l/2 jaar van hot bestaan dor Postspaarbank, 
kon worden vormold, dat do instollmg zich ge
heel had vrijgowerkt on dus in staat was om ook 
in het vervolg zondor hulp van de Regooring 
to bestaan. Do door do Bank gemaakto] over
winst dient voor do vorming van een reserve
fonds.

Do onkostonrokening boliop in 1916 by eon 
kapitaal van ruim 11 milliocn ƒ 124.936.30, het
geen ncorkomt op 0.91 % in verhouding tot- 
het tegoed on op 52 cont per handeling.’-

POTERION NEPTUNI. Zie SPONSEN.
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van alles, met zijn. donker, tot zwart gekleurd 
vaatwerk van voornamen vorm; Java en Bali, 
eindelijk, vanwaar, uit den ouden tijd vooral, 
enkele mooie stukken van glanzend steenrood 
afkomstig zijn.

Wat den vorm betreft — het vaatwerk, dat 
nu nog uit de handen der werksters komt, hetzij 
deze het wiel gebruiken of niet, herinnert aan den 
tijd, toen in het huishouden voornamelijk de 
kalebas gebruikt werd en de kokosschaal (Mus. 
R’dam,, tafelkast 77, no. 19277 en 15919); ook 
in dit bedrijf is, zooals ook in andere bedrijven 
geschiedde, de vorm behouden toen men het 
vaatwerk ging maken van een andere materie. 
De aardewerkkunst zoo oud als zij is, bleef steeds, 
door alle beschavingen heen, en ook in dezulke 
van hoogen bloei, een tweede-liands-kunst, dio 
de vormen en do siering weerspiegelde voor ander 
materiaal gevonden. Op Sumatra, Bali en Lom
bok ontmoet men voorwerpen, bij welker vervaar
diging blijkbaar metalen voorgangers tot model 
dienden en ook buiten den Archipel liggen tal
rijke voorbeelden, die den zin voor liet behoud 
voelbaar maken: de een vervaardigde een ram
melaar van de kalebas; een volgende vlocht een 
rammelaar van biezen, met behoud van den 
kabbasvorra; uit een Borassus-noot, waarvan 
men een stuk afhakt, is, met een houten klepel, 
een goede klok of schel te maken; wie daarna 
een klok uit hout sneed behield den vorm van 
de noot. Ijzeren gesmede rinkelbellen vertoonen 
denzelfden, maar symmetrisch oragekeerden 
vorm van de vruchtenpitten, die de voorlooper3 
waren. Zoo is ook de aardewerkkunst van den 
aanvang af een nabootsend handwerk geweest, 
dat zijne voorbeelden koos nu eens hier en dan 
weer daar, allereerst onder de natuurprodukten; 
de kneedbare klei leende zich tot alles. Wanneer 
Frobenius (o. c. p. 10) vermeldt: „Die Leder
industrie ist die altesto der Neger und ihr fol- 
gen die Holz- und Flechtindustrie, nach welchcn 
endlich die Thonindustrie entstand”, dan doelt 
hij op het nabootsen in klei van gevlochten 
of althans volgens do oinslingerings-methodo 
aaneengeregen mandwerk, dat immers (mendenko 
aan de goffa’s van Mesopotamië) vaak waterdicht 
is; en waarvan zelfs de structuur en de siering 
nagemaakt werden aan den kleivorm, zooals 
men bv. aan exemplaren van Javaansche potten, 
de ginoek en de géntong, inderdaad gevlochten 
banden en ander vlechtwerk en reliëf ziet nage
bootst. Menig stuk in verzamelingen van Chi- 
neesch aardewerk blijkt naar een bronzen voor
beeld te zijn gemaakt.

Het verschil tusschen do vaak polychrome, 
verglaasde schotels en potten van eertijds, in 
factuur, lijn en kleur iets voornaams vertegen
woordigend, en de producten der hedendaagsche 
pottenbakkerij is zóó groot, dat het voor de hand 
ligt een invoer van eerstgenoemde voorwerpen 
aan te nemen, tenzij er aanleiding is om te ge- 
Jooven aan cene vervaardiging in den Archipel 
zelf, maar door vreemden of althans met vreemde 
leiding en onder vreemden invloed. Op de in-, 
landsche pottenbakkerij heeft dan deze meerge
vorderde kunst blijkbaar niet den geringsten in- 
druk gemaakt; zij is er langs en overheen gegaan, 
zonder meer. Toch is de inlandscho bevolking 
niet ongevoelig voor deze voortbrengselen eener 
keramiek van elders; bewondering hebben zij 
voor deze kostbaarheden, de borden en schotels,

POTJO LIKA. Hoogste borg van Wost Florcs,_ 
2382 M. hoog, vermoedelijk vulkanisch, ‘doch 
waarvan weinig bekend is. Zie Roufïaer in Tijd- 
Bchr. Anrdr. Gen. 1910, 7SS en Wichmann, ibid. 
1891.

POTTEN EN POTTENBAKKERIJ. De voort
brengselen van het pottenbakkersbedrijf in den 
O.-I. Archipel zijn, op eenige uitzonderingen na, 
niet geschikt om onze bewondering te wekken. In 
het algemeen gezegd : door vorm, kleur of versie
ring munten potten noch pannen uit; en vaneen 
praktischen kant bezien blijken zij zoo onsterk 
te zijn, dat een enkel stootje hen ge makkelijk 
doet barsten of breken. Hun leven is kort, maar 
daar zij onverglaasd gebruikt worden en bij de 
spijsbereiding de poreuze wand telkens iets van 
de spijzen opneemt, is de groote breekbaarheid 
voor de gebruikers allicht niet uitsluitend nadeel. 
Schier allerwege bepaalt men zich voor dage- 
lijksch gebruik tot het vervaardigen van pannen 
en potten in den eenvoudigst denkbaren vorm, 
zooals ook ten onzent sedert eeuwen weinige 
en weinig saamgestelde stamvormen erfelijk 
bleven in het potten bakkersbedrijf. Oost en 
West verschillen, op het glazuur na, in dit vak 
al heel weinig. Niet op deze voorwerpen is het, 
dat de eilanders zich in de kunst van modclleeren 
en versieren geoefend hebben.

Het bakken van eenvoudig, onverglaasd vaat
werk voor huiselijk gebruik is bij alle volken 
van den Archipel, met uitzondering van de meest 
onontwikkelde, in zwang. Het pottenbakkers- 
werk is, door de eeuwen heen, vrijwel gebleven 
wat het oorspronkelijk was; het bedrijf heeft 
zich niet ontwikkeld en bracht, met eenige goede 
stukken die verdienen bewaard te blijven, veel 
voort, dat noch als kunst- noch als gebruiks
voorwerp onderscheiding waard is, en dat in den 
strijd van le pot de fer et le pot de terre onbe
treurd zal ten onder gaan. In onze musea, die 
vasthouden wat dient bewaard te blijven, vindt 
men bij het aardewerk van den Archipel me
nig stuk dat, in al zijn eenvoud, schoon van 
lijn en dikwijls mooi van kleur is; voortreffelijk 
gestileerde diervormen en sierlijke tuitkannen, 
diep zwart of warm bruin van tint trekken 
de aandacht; zelfs van een simpel schoteltje 
dat gemodelleerd is naar het segment van 
een klapperdop, gaat voor den gevoeligcn be
schouwer een bekoring uit, ondanks het weinig 
deugdelijk materiaal en het ontbreken van de 
versiering. Ook in het uiterste Oosten van den 
Archipel liggen voorbeelden van vaatwerk, dat 
rustig van vorm en aardig van versiering is: aan 
de Humboldtbaai de potten met hoog opliggende 
golflynen, andere met figuren in rood en wit; in 
de buurt van Doréh de stcenroode; op Kei de 
dikwijls afgebeelde; op Jamdena de donker ge
kleurde; en verder Westelijk hetroodeaardewerk 
van Flores, en ook het nog mooiere zwarte, met 
diep ingegrift ornament, dat Langkat eveneens 
vertoont, zoomede Rokan; dan, op Celebes, 
Koekoe met zijn goed gevormde potten, steunend 
op drie losse voeten, alles met in gekraste lijnen, 
Napoe met het grijze aardewerk, dat, evenals het 
Koekoesche, aan den rand van buiten onzicht
bare openin gen heeft voor het ophangkoord, 
Bonó en Bonthain „waar de ornamenteering 
van het wandvlatë wordt doorgevoerd tot een af
gewerkte relicfteekening”; Bornco met zijn ge
canneleerde potten; Gajö, het beste misschien
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kale bas vorm of in ketel vorm. Na een begin 
droging trolct men figuren in den wand of mon 
teekent daarop figuren met roode aarde (s e u- 
deulinggoum). Drink waterkruiken versiert 
mon wel met zilveren beslag. En daarenboven is 
do wand van do gëndi soms met geritst snijwerk 
bedekt (Mus. R.dam, 9084, afb. bij Locbèr, o. c. pl. 
XVIII); zoowel de naam, b ó d j a g, als do 
vorm van deze kruik is aan de kalebas, lab 
o e j c u t, ontleend, die als waterschepper ge
bruikt wordt. Voor het ménoeker, het aanbren
gen van figuren op den buitenwand, dienen 
stokjes van bamboe, of kleine kammen met 
koperen tanden. Men bakt de stukken met 
vuur onder en rondom. In de Lautstreek heet 
het, evenals in Atjèh, dat gedurende het bakken 
geen leven mag gemaakt worden bij het vuur, 
noch gelachen of een scheef gezicht getrokken, 
opdat de vormen niet scheef worden en de ge
bakken stukken niet breken. Dit herinnert aan 
het bericht (bij Biicher, o. c. p. 343) omtrent 
een Pueblo-Indiaansche, die aldoor gedurende 
liet vormen van een pot, met haar stem het ge
luid nadced dat een goed gebrande pot bij het 
aanslaan doet hooren, opdat het bakken niet 
zou mislukken.

Atjèh heeft een verzamelnaam voor aarde
werk, nl. kanèt-blangdng ; de waterketels heeten 
leanèt en de kookpannen blangong; voorts leveren 
de potten baksters groote watervaten, goetji, 
kleinere draagbare, iajeuën, borden tjapah, en 
kleinere tjoewèf, braadpannen, thoedoe, drink- 
waterkannen, lampen in den vorm van ronde 
schotels met 7 monden, voor de pitten, panjöt, en 
drin 1cwaterkannen, peunoeman.

In de res. Tapanoeli neemt het potten
bakken, dat bijna uitsluitend door vrouwen ge
schiedt, een voorname plaats in onder de takken 
van nijverheid. De vervaardiging geschiedt 
op zóó primitieve wijze, dat het product weinig 
soliede is en ruw van maaksel, waarop alleen de 
waterkruiken van Padang Lawas een gunstige 
uitzondering maken. De~gele klei wordt op een 
buffelhuid door middel van een rijststamper met 
fijn zand en water vermengd. Dan vormt men 
de klei tot een cylinder en snijdt daarvan met 
een draad uit den klapper bast kleine reepjes af 
om de steentjes te kunnen verwijderen uit de 
grondstof. Nu maakt men er ballen van, die 
ieder groot genoeg zijn voor één pot; deze klei— 
klompen worden drie etmalen onder groene 
bladeren bewaard om uit te zweeten. Met be
hulp van een ronden steen en een houten, inge
korven plak wordt do klomp uitgchold; met 
een gladdo plak doet men de in de klei geslagen 
ribben weder vordwijnen. De rand wordt ge
vormd met behulp van een rotan hoepeltje, 
dat als mal dienst doet. Zoover gekomen moet 
de pot vijf uur in de schaduw drogen alvorens 
afgewerkt te kunnen worden, d. w. z. do pot 
moet nog meer buik krijgen, alweder door klop
pen; do figuurtjes moeten er op getrokken wor
den en hij moet drogen en in een vuur van ilalang 
en bamboe bakken. Een vrouw kan tien potten 
per dag maken en krijgt daarvoor op de markt 
30 tot 50 duiten.

Als bewaarplaats voor water en palmwijn ge
bruikt men in Silindoeng, Toba en aangrenzende 
streken aarden potten, lx o e d a n, van gelijken 
vorm als die voor het koken van spijzen worden 
gebezigd. Vooral op het schiereiland Sarnosiiv

potten en schenkkannen uit het overig Azië bui
ten den Archipel; en duur betalen doen zy dat 
alles. Is het inderdaad een begrijpen van deze 
hoog-staande kunst, een bewondering voor den 
no beien vorm en de gevoelige kleur, of is hot 
meer eerbied voor de mystieke, buiten-natuur
lijke herkomst, den ouderdom; het ontzag voor 
een lang in de familie berustend pocsaka-stuk, 
die leiden tot deze vereering? Zeker is het, dat 
zij vaak evenzeer te voorschijn geroepen %wordt 
door onaanzienlijke potjes, goedkoope on in 
grooto hoeveelheden gemaakte artikelen van 
Chineeschcn oorsprong, en dat ook gebroken 
voorwerpen in deze vereeiïng deelen.

Aardewerk is in hitte snel gedroogde, dus ge
bakken, hard geworden aarde; door het bloot
stellen aan gloeihitte moet niet alleen het water, 
waarmede de aarde aan gemengd is, maar ook 
het chemisch gebonden water uitgedreven wor
den en de aarddeelen samensmelten. De aarde, 
harder en geslotener wordend, dus minder poreus 
naarmate de temperatuur bij het bakken hooger 
wordt opgevoerd, is bij alle hard-aardewerk op 
hooge, bij porcelein op zeer hooge temperatuur 
saamgesmolten en niet poreus. Is de aarde niet 
geschikt om groote hitte te weerstaan, dan bakt 
men poreus aardewerk en deze kwaal kan verhol
pen worden door een glazuurlaag, een glasachtige 
laag van een bij niet te hooge temperatuur smel
tende materie, over de poreuze aarde aan te bren
gen. Of de in onze Oost gebruikte aarde geschikt is 
om hooge temperaturen te doorstaan, zou kunnen 
onderzocht worden; met ovens, die groote hitte 
kunnen geven, werd in 1891 in écn Javaanschc 
desa in de afd. Sórang, gewerkt; volgens Jasper 
(1. c. p. 386) thans „nergens”. Men brandt in do 
open lucht rondom de potten een vuurtjo van 
hout en bamboe, padistroo en ilalang. Ivan men 
dus, met eenigen goeden wil, nog wel spreken van 
een keramische kunst in den Archipel, van een 
deugdelijk beoefend handwerk is geen sprake. 
Gebrekkig stoken geeft aaidewerk, dat bros en 
niet duurzaam is; het moet in een gestadigen 
gloed blijven, die lang kan onderhouden worden, 
de vormen omslraalt en gaar doet worden; onge
lijkmatige hitte, zooals do houtvuurtjes in de 
open lucht geven, deugt niet voor hot bakken. 
Soms zijn de vormen meer geroosterd dan gebak
ken. Ook voor hot aanbrengen van de glazuurlaag 
is de oven onontbeerlijk. Zelfs uit den bloeitijd van 
Madjapahit zijn geen voorwerpen tot ons ge
komen, die van een verglazen der gebakken 
potten vertellen.

In de volgende bladzijden is bijeengebracht het 
voornaamste uit do literatuur over dit onder- 
werp. Aanvangende met het Westelijk gedcclto 
van den Archipel, komt het eerst aan de beurt:

Sümatra. In het Gajöland is, na do 
weefkunst en het vlechten, de pottenbakkerij het 
derde vrouwelijk bedrijf (nèpa). Do kleivorm 
wordt geklopt met een houten plak op den wand, 
die aan de binnenzijde tegengehouden wordt door 
een rolsteen; de klei vermengt men vooraf met 
rivierzand. Slechts enkele vrouwen kunnen 
potten vormen, en zij doen dit tegen loon voor 
anderen of wel zij verwerken haar eigen materiaal 
en verkoopen het aardewerk wanneer het gereed 
is. Tc voorschijn komen: waterscheppers, groote 
vaten voor suikerstroop of om het water in huis 
to bewaren, kookpotten, eetschotels, drink- 
waterkruiken met hals, tuit en voetstuk, in
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een hagedis uitgestrekt ligt. De potten bakster van 
Batocbara gebruikt voor liet mëngookir 
of versieren van de buitenzijde klcino houten 
stempeltjes, waarin figuren gesneden zijn.

In do Minanglcabauscho landen 
vindt men het pottenbakkersbedrijf o. a. in 
Soengei-Pagoc; hot is daar hot werk van vrouwen, 
die do producten van haren arbeid naar naast- 
bijzijndc markten ten verkoop brengen. Andere 
uitvoer heeft niet plaats. Er zijn twee soorten 
van klei, die voorliet pottenbakken gebezigd wor
den : do eenc geelachtig wit, de andero zwart
grijs; do eerste is do fijnste on de daarvan ge
maakte voorwerpen doen in uiterlijk voor terra 
cotta niet onder. Men maakt waterkannen, vuur
testen en potten van verschillende grootte, met 
en zonder deksels. Het vormen geschiedt uit do 
hand. Nadat de klei met een zware aloë, onder 
toevoeging van water, is gestampt, wordt ze 
tusschen twee steenen fijngewreven, waarbij 
men tevens de steentjes er uit verwijdert. Nu 
neemt de werkster eeno hoeveelheid klei, vol
doende voor het verlangde voorwerp, werkt 
daarin de 1 a k a of b i n g k a i, een ring van 
rotan of 1 i d i a n a u, die dient om te zorgen, 
dat bij den arbeid de rand van pot of kan de 
vereischtc wijdte behoudt, en vormt met de 
vingers de klei tot een ruwe kom. Dan drukt 
zij met de linkerhand een ronden steen van 
binnen tegen den pot wand en klopt met een ruit
vormig gekerfde plak terzelfder plaatse tegen 
den buitenwand, totdat de pot, die aanhoudend 
rondgedraaid wordt, den gewilden vorm on 
dikte heeft gekregen. Dan neemt zij de laka weg 
en plaatst den uit de hand gekneden rand op den 
potbuik. Na in den wind gedroogd en met do 
vrucht van den damarkarèh-boom gladgewreven 
te zijn is hij gereed om gebakken te worden, 
waartoe hij een paar uur op een vuur van regel
matig gestapelde takken of bamboestokken 
wordt geplaatst en met padistroo of droge ilalang 
bedekt. Waterkannen worden op dezelfde wijze 
vervaardigd, doch na het bakken, nog heet zijnde, 
met hars bestreken, waardoor de poriën cenigszins 
gedicht worden en de kan een zwart glanzend 
oppervlak krijgt. De poreusheid, die do verdam
ping bevordert, waardoor het water afkoelt, 
gaat zoodoende verloren.

In de afd. L Kota (Sumalra’s Westkust) 
wordt de pottenbakkerij voornamelijk beoefend 
in Goegoek en Pajabasoeng. Naast potten en 
pannen en ander aardewerk voor dagolijksch ge
bruik, worden daar niet onverdienstelijke water
kruiken (kóndi’s) en bloempotten vervaardigd. 
Alles geschiedt uit de hand, zonder wiel.

In Palombang is Kajoe-agoeng aan do 
Ogan de hoofdzetel dezer industrie. Bijna allo 
vrouwelijke bewoners dezer doesoen zijn potten
baksters en de daar vervaardigde potten, pannen 
en vuurtesten worden met prauwladingen naar 
de hoofdstad Palcmbang gezonden en vandaar 
naar elders uitgevoerd. Ook zijn de arbeidsters 
in staat een en ander volgens model te maken

Op de B a t o e-e i 1 a n d o n Lorang en Si 
Gata houden zich velo vrouwen onledig met het 
maken van aarden potten, die te Pocloe Tello en 
op de andere eilanden te koop worden aange
boden. Uitgevoerd wordt er verder bijna niet. Re
gel is dat ieder zijn eigen potten maakt; er wordt 
eene fijne, gele kleisoort voor gebruikt die, meest
al in een uitgeholdcn boomstam, door menging

en in Si Gaol, aan den mcorocvcr tegenover 
Lagoe Boti gelegen, is de pottenbakkers-indus- 
trie~ van' bcteckcnis; men maakt er hoedans van 
verschillende grootte, doch steeds in den ge
wonen priockvorm. In Padang Lawas bloeit 
de pottenbakkerij vooral in Barocmocn Tonga 
en Oeloe Barocmoen, zoomede hier en daar in 
het veel Noordelijker gedeelte, de zoogenaamde 
Dolok; er wordt deugdelijk en vry sierlijk work 
geleverd, dat niet alleen in Padang 
zooht is. De grondstof is een lichtgrijze kl.*i, dié, 
na gedroogd te zijn, tot poeder gestampt en 
vervolgens gezift wordt, daarna met asch van 
rijstkaf gemengd en, onder bijvoeging van wat 
kiezel, met wat er gekneed wordt. Het bij voegen 
van asch en rijstkaf dient als vermagerings-mid- 
del voor te vftte klei; zonder deze toevoegsels 
zou de kleivorm niet gelijkelijk droog worden; 
het toevoegen van kiezel is een smeltmiddel om 
het sinteren te bevorderen, het waterdicht-wor- 
den van de paté. Het bakken geschiedt op den 
grond, met droge, gespleten bamboe en droog gras 
als brandstof. Figuren worden op den buitenwand 
aangebracht, vóór het bakken, met een ijzeren 
mes, zoowel naar de versiering op andere voor
werpen als naar vinding en smaak van de werk
ster. Van verschillende figuren voor verschillende 
stammen en van dezulke, die stamteekens der 
bezitters voorstellen is geen Batak iets bekend. 
De gëndi’s zijn, naar gelang van den vorm, onder 
verschillende namen bekend: taboe nan 
marlangkat, die soms een zilveren belegsel 
om den kop hebben; t. p a n t j a r a n, beide 
zonder tuit; t. sahan, met een tuit en aan de 
tegenovergestelde zijde een looze tuit; deze 
taboe is van boven gesloten en de vulling ge
schiedt door 8 gaatjes in den kop; een balletje 
van klei in de buikholte dient als schuurmiddel 
bij het reinigen. De looze tuit is voor de aardig
heid om iemand te laten beproeven aan den 
verkeerden kant te schenken ;t. tsewa lang- 
k a t, zwart, zonder ent. na marsa han met 
tuit. In vroegere tijden waren in Padang Lawas 
zoogenaamde t. oengang in gebruik; zij wor
den niet meer gemaakt en zijn heel zeldzaam; 
•eene van deze soort heeft den vorm van een 
rhinocerosvogcl, met den staart als tuit. De 
gëndi’s van Padang Lawas worden gevormd op 
een rond potten bakkers wiel, barombang, 
dat op een pen draait en waarop de vormplaat, 
panopaan of djoegoehan (van djoe- 
goek, zitten) komt te liggen. Met de linkerhand 
wordt het wiel gedraaid, terwijl de rechter aan 
het voorwerp den gewcnschten vorm geeft; do 
steen en de plak bij het vormen van den buik ge
bezigd heeten land asan en topa-topa;op 
het platte eind vlak van den steel dezer plakissoms 
en reliëf een gestileerde bloem uitgesneden, 
waarmede figuren worden gedrukt op het buiten
vlak der gëndi’s. Het gladwrijven geschiedt met 
•de vrucht van een liaan, pastee, welker sap 
.als zeep wordt gebruikt; ook wordt wel geglansd 
met de bladeren van eene, sampiloeloet 
genoemde, plant.

Sumatra’s Oostkust mi3t een sterk 
sprekend karakter, ook in het potten bakkers werk; 
het aardewerk ziet er doorgaans ongaar uit met 
Jeelijke vlekken. Dat welcenseen mooi stuk er door 
loopt blijkt uit Jasper’s afbeelding (Ceramische 
kunst, p. 387 links) waar op het handvat van de 
gëndi,en geheel meegaand met de buiging daarvan

Lawas
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met wator en treden met de vootcri —dus, op den 
boomstam na, zooals ook nog bij ons geschiedt — 
tot een dikke brij wordt gekneed. Na do massa 
gezuiverd te hebben van steentjes, wordt zij, 
weder door middel van do voeten, met fijn zand 
gemengd in een verhouding van 2:1; vervol
gens droogt men deze grondstof 15 a 30 dagen 
op een beschaduwde plaats. Met steen on plak 
wordt do klomp klei tot pot hervormd on dezen 
laat men 3 dagen in de zon drogen alvorens hem 
to bakken; dit laatste geschiedt door de potten, 
met voldoende tusschenruimte, bij elkander te 
zetten en brandhout er omheen te leggen en aan 
te steken. Na de afkoeling is de pot ten gebruike 
gereed; naar gelang van do grootte is de waarde 
4 tot 25 cents. Het baksel is zeer broos en ten 
hoogste duurt iedere pot een paar maanden. 
Versiering wordt niet aangebracht. Vroeger moet 
het fabrikaat beter en mooier geweest zijn, toen 
fcr meer zorg aan besteed werd.

Op N i a s is de industrie geheel in handen 
van vrouwen; de materialen zijn „aaneenkle- 
vendc lcemsoorten” die, in afwijking van gewoon 
leem, pottenbakkerslcem heeten; men vermengt 
2 declen leem met 1 dl. zand, geeft aan het 
mengsel eerst den vorm van een ingedrukten 
elastieken bal en de verdere bewerking, die 
bij kleine stukken op den schoot gebeurt, ge
schiedt met steen en plak. Men laat de vormen 
bakken in een groot vuur op het open veld, 
een zonnedag lang; koud geworden opdergaan 
de potten een in wrijving mot kaladi-bladeren 
„om het doorsijpelen van het water to voor
komen.” De grootste potten zijn ongeveer 6 
decimeter hoog; de waardo van de gewone 
soort is in het binnenland hoogstens 10 cent. 
Versiexing brengt mon zelden aan. Als treeft 
gebruikt men natuur-steenen, maar gebakken 
pootjes bestaan ook.

Java. In de residentie Kediri valt een 
vooruitgang in „degelijkheid” van het potten bak
kers werk niet te miskennen. Aldus meldde in
dertijd een rapport.Vooral in de nabijheid der 
suikerfabrieken wordt liet bakken van steenen, 
pannen en potten beoefend; dat zoodoende 
de eigen aard, dien do voorwerpen nog hadden, 
grootendccls verloren ging is begrijpelijk. Er 
wordt nu ook naar voorbedden gewerkt, een 
cn ander afgekeken van Europecsch, Chineesch 
of Japansch fabrikaat, vorsieringen aangebraeht 
volgens aanwijzing. Wat er dan langzamerhand 
to voorschijn komt, kan men zich bij benadering 
donken. Erg schaden doet het in dit geval niet. 
Niet uitsluitend van den lateren tijd is dit 
namaken; want reeds in don katalogus van een 
in 1829 te Batavia gehouden openbaro tentoon
stelling vindt men, naast vier inlandsche( ?) pof
fertjespannen uit Bantam, vermeld uit dczclfdo 
residentie „twee lampet-kannen met kommen 
(imitatie der Europischc)”. Zestig jaar later 
ontsnapt aan een rapporteur (Résumé gewest, 
rapp.) deze verzuchting: „De pottenbakkerij 
streeft nog niet naar fraaie vormen.” Thans, 
weder 30 jaar later, kan men deze woorden her- 
lialon. In do verslagen der eerste en tweedo 
tentoonstelling-jaarmarkt te Socrabaja (100G) 
vindt men de wadas bloempotten uit het Ka- 
ranganjarscho genoemd, verder Trenggalèksch 
miniatuur-keukengerei, gekleurde en met hars 
bestreken spaarpotjes van Socrabaja, zwijntjes, 
vogels, vruchten, verguld cn vernist „waarmede

de Soerabajasche pottenbakker het glazuur heeft 
willen nabootsen.” Lcclijk Indisch goedje bij 
hoopen; gebrek aan deskundig onderzoek en 
deskundige leiding; inmenging van onbevoegde 
leckehand. Uitkomst gelijk opzet.

Niet alleen op Java geschiedt het namaken, 
dat toch altijd een bewijs van onvermogen is; 
ook op Sumatra, in Tapanocli cn de Pad. Boven
landen wordt volgens model gewerkt.

De bloempotten van Pësantrèn (afd. Kediri) 
zijn om de deugdelijkheid en „sierlijkheid” zeer 
gewild; zij kosten 40, 50 cent, tot een gulden per 
stuk, naar gelang van de grootte. De in gebruik 
zijnde werktuigen bestaan uit een draaiende 
schijf, het oeroude potten bakkerswiel, p rö bot 
genaamd, dat niet als het straks te beschrijven 
werktuig van gelijken naam, in gebruik bij do 
vervaardiging van waterkruiken, uit één doch 
uit twee ronde schijven bestaat, van trëng- 
g o o 1 o e n -hout, die boven elkander zijn ge
plaatst en waarvan de bovenste, o e n t j ë r 
wèdok (vrouwelijk draaibord) cenigszins groo- 
ter, op de onderste, oentjër lanang, 
(mannelijke schijf) draaien kan. De bovenste 
schijf, waarop nog een plat bord, djooboeng 
ligt, bestemd om den kleivorm te dragen, wordt 
gedurende den arbeid met den voet rondge
draaid en de klei, eerst in de zon gedroogd en 
daarna door vocht weder kneedbaar gemaakt, 
met de hand tot allerlei vormen verwerkt; de 
wand van den pot wordt opgebouwd uit oor
spronkelijk rolronde ringen van klei, verschil
lend van middellijn, afhankelijk van den vorm, 
dien het voorwerp zal krijgen; met de vingers 
worden deze ringen op elkander gedrukt en 
daarna helpen, om den wand uit te kloppen en 
tegelijk de grondstof meer vastheid te geven, 
een geslepen keisteen, watoe of tëtëken 
een houten plak, t a t a b. Met een plat ovaal 
van bamboe, kërik, wordt, terwijl het voor
werp ronddraait, de buitonwand geëffend; de 
verdere schuring geschiedt met do schaal van 
do Molukken-krab, Limulus moluccanus.

Door het opbouwen van den pot uit rolronde 
ringen van gelijke dikte behoudt de wand ge
durende het kloppen of op de draaischijf gemak
kelijker een gelijkmatige dikte, dan wanneer 
de pot gevormd wordt \iit een klomp klei; en de 
wand moet zooveel doenlijk overal even dun 
zijn, om scheuren en schceftrckken in hot vuur 
to voorkomen. Do vraag, welke der beide metho
den do oudste is, liet vormen uit een klomp of 
het vormen uit ringen, wacht nog op antwoord; 
dat laatstgenoemde manier beter is, valt niet 
te betwijfelen.

Met do bovengenoemde werktuigen maakt de 
Javaansclio pottenbakker (want Java heeft ook 
mannelijke arbeiders in dit bedrijf), behalve do 
voorwerpen, die men hem laat namakon en waar
toe ook de tempolong, eon kleine bloempot 
behoort, de dj oen om water te dragen; de 
djömbangan, de gedeeltelijk in den grond 
begraven waschkuip, half zoo groot als do gen* 
tong (O.-Java) of gönock (W.-Java) de 
waterton, een dikbuikig vat, dienend voor hot 
bowaren van drink- cn waschwater, en gewoon
lijk alleen versierd met roodo slinger- of zig- 
zagranden van watoc-pooroc-klourstof. Slan
ker is de djemboong, vooral in do wator- 
armc stroken van Oost-Java gobruikt om drink
water uit een meertje to halen. Dj pot heeft geen
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schrijft Loebèr, o. c. p. 81—„met hun Indone
sische ring- en klopmothode, toont maar al te 
duidelijk hoe gering de invloed der hoog beschaaf
de Hindoes op het gros der inlandsche bevolking 
is geweest.” Eertijds in alles hun eigen gang 
gaande, thans aandachtig lettende op den gang 
van anderen.

Van Bali is mooi aardewerk bekend, de 
t jaratan, een geiuli afwijkend van vorm door 
het platte lichaam, den langen hals, den wijden 
mond, gesloten door een houten met verguldo 
bloemen getooid deksel; soms is de kan beschil
derd met rood en goud, de luit verguld, en draagt 
het deksel een houten, beschilderden singha, 
met wijd uitstaande, gedoomde vleugels. Voorts 
de schenkkannen van mooi roodbruin aardewerk 
in goed gemcdelleerden vogclvorm; de pot, dio 
na het bakken beschilderd wordt met lijmverf en 
verguldsel, en in beeld gebrachte verhalen te 
zien geeft; en de spaarpotten tjëtjèlóngan 
in vogclvorm met een spleet in den rug.

Borneo. Op vele plaatsen is in Centraal- 
Borneo de pot ten bakkerskunst teniet gegaan, 
omdat hare producten door ijzeren pannen wer
den verdrongen ; zoo bij de Kajans aan de Bloeöe. 
De Ma Soelings, eertijds de beste pottenbakkers 
onder de Mahakam-Bahau’s. maken sedert mei> 
schenheugenis geen kookpot jes meer. Enkele 
tientallen jaren geleden hield de kleine stam der 
Oema Tepai er zich mede bezig, maar hij ver
huisde naar een plaats waar geen goede klei aan
wezig is en toen hield het pottenbakken op. Blij
kens de oude, thans veelal door rook zwart gewor
den en gescheurde kookpotjes, die nog op ver
scheidene plaatsen aan de Mahakam gevonden 
worden, was het pottenbakken in die streken 
vroeger vrij algemeen. De rijstpotten, dio 
toenmaals aan de Mahakam gemaakt werden, 
heeten taring tan ah.- Een eigenaardig 
toestel van gebakken aarde is de d a p o e r 
prahoc of prauw-keuken, een slcdc-vormig 
onderstel, waarop de pot rust (Z.O. afd.).

Bij de Ken ja van Apoo Kajan, het stamland, 
is de pottenbakkerij nog in zwang en met de pot
ten als ruilartikel trekt men opreis; de arbeid, die 
daaraan voorafgaat, wordt door vrouwen ver
richt, en zij gebruiken klei van de Mahakam en 
de Kajan, mengen die met rijst kaf en bestrijken 
de nog warme potten met hars, van binnen en 
van buiten. De zonder draaischijf, geheel met 
de hand gevormde potjes der Kenja zien er veel 
beter afgewerkt uit dan die van do boven-Maha
kam, die dikker van wand en plomper van vorm 
zijn. Onder de stammen aan de bovcn-Kajan 
moeten groote vaten van 4 dM. middellijn ge
maakt worden; daar ze voor langere tochten te 
breekbaar zijn, nemen de Kenja ze niet mede op 
reis naar de Mahakam, maar wel de kleine poljos 
om rijst in te koken. Sommige worden in een 
omhulsel van matwerk bewaard, andere hebben 
een omvlechtscl van rotan en do meeste onder 
den uitgestulptcn rand een ring van rotan en een 
daaraan vastgemaakt handvat. Versiering ont
breekt. Onderdo Kënja-stammen ver van de kust, 
die buiten den invloed bleven van een van elders 
aangedreven bevolking, zijn de gebakken potten 
nog druk in gebruik en men neemt ze ook op 
reis mede om erin te koken.

Door deze kustbevolking heeft van alle in
dustrieën der Bahau hunne pottenbakkerij het 
meest geleden; zij koken de eerste rijst van den

enkele versiering, maar is, zooals Jasper schrijft, 
een sieraad voordo vrouw, dio haar op het hoofd 
draagt: het licht-roode aarden vat op het don
kere haar vau de Ja vaanschc vrouw is een bekoring 
voor het oog. Voorts de ouderwetschc p a 1 i t a, 
(soend.) het olie bakje met pit, dat op een tot 
voet gespleten bamboc-lid rust; de t j o b ö k, 
liet sambal-wrijf bord; de kën<Ji of lantingan, 
de schenkkan; de k ë n i 1, een rijst pot; 
de p Sn g ar on, do groote rijstkom, de koe- 
w a 1 i of k o o w a n g s o o 1, de kookpot, met 
of zonder k ë b è b, deksel; de koren of 
d i n g k 1 iq, het komfoor; de pas o, de pot 
voor water, met wijd uitstoanden rand; de 
t j 1 ë t i s, iets kleiner dan do paso; de mën- 
d a n g a n van ongeveer denzelfdcn vorm als de 
paso, maar kleiner dan de tjlëtis; de d jo ro
ng a n of draineerbuis; de d j a b o n g of buis 
voor putten; de tjèlèngan, het spaar
varken, de pëdoepan, het wierookpot je en 
de tintingan of het opengewerkte lan
taarntje, dat bij feesten wordt gebruikt.

Het district Trënggalèk in de res. Kediri heeft 
eenige vermaardheid gekregen door zijn aarde
werk, meer bepaaldelijk de këntfi’s, die in veler
lei vorm en afmeting ter markt worden gebracht. 
De arbeid wordt doorgaans door vrouwen ver
richt; het pottenbakkerswiel draait heen en terug 
door middel van een touw van 1 o e 1 o e p (bast
vezel van den waroeboom), dat om den spil, 
lëngënan, van het wiel is geslagen en aan 
het uiteinde van een veerkrachtige bamboc-lat, 
w a 1 ë s a n, is bevestigd; met den linkervoet 
wordt dit werktuig in beweging gebracht, door te 
trappen tegen een aan het andere uiteinde van 
het tou w bevestigde lat, pantjallan. De ver
vaardiging der këndi’s geschiedt op de boven 
omsebreven wijze, voor do bloempotten en pan
nen in gebruik.

In de buurt van Soerabaja worden ook door 
Chineezen potten en pannen gebakken, die uit 
een artistiek oogpunt boven het baksel der in
landers slaan. En ook liet bakken zelf geschiedt 
op zorgvuldiger manier, zoodat de hoedanigheid 
ook beter is.

Merkwaardig zijn de marta vanen van Ma- 
djapahit, die men bij detempel-ruïnen van Indra- 
kila op de hellingen van den Ardjoena vindt. Zij 
zijn groot, zwaar, log, cylindrisch, met ge welf
den bodem, roodbruin van kleur en met ingc- 
grifto toempals versierd. Van den kant der 
inlanders genieten zij vereering.

De eenige versiering in kleur, die de Javaan 
op zijn pottenbakkerswerk aanbrengt, is een or
nament van roode bloemen, op de voorwerpen 
geteekend met de verfstof uit de w a t o o 
p o e r o e, eeno donkerkleurige steensoort, die 
op Sumatra’s Oostkust t a n a h kiwi heet. 
Het is dezelfde steen die, met water tot brei ge
wreven, ook bij het weven van t j in 4 èn dient 
om de voortcekening op het doek te brengen.

De stukken, die gereed zijn om gebakken te 
worden, zet men op g a n d j e 1, steunsels van 
pottenbakkersaarde, bij elkander op een hoop, 
dekt dien toe met klei en stroo en verwekt de 
warmte door het branden van bamboe-knoesten 
en stroo. In dien brandstapel wordt klei onvol
doende gebakken, hoewel er nog heel wat brand
stof noodig is om den warmtegraad te verkrijgen, 
die hier bereikt wordt.

„Het gebrekkig stoken der huidige Javanen ”—

'vl.
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bakstccnon rustende k a w o k, leguaan, gchccten, den kraanvogel 
en de Chinecsche wolk- en golflijnen. Naar 
grootte, vorm en versiering worden zij in door 
verschillende namen aangeduide soorten 
deeld en iedere soort heeft mannelijke 
lijke exemplaren. Sehwancr vermeldt 8 soorten, 
Perclacr 12, Grabowsky geeft lx?schrij vingen en 
afbeeldingen van 18 soorten. De prijs loopt 
f 8 tot f 3000 per stuk en sommige zijn 
tot geen prijs te koop; 'aan het hoofd Landau te 
Njabau zou voor de martavaan Soerat Lekijan 
goheeten, een zeer oud erfstuk, te vergeefs 8000 
dollars zijn geboden. De neiging der Dajaks 
het bezit van een of meer oudo en kostbare 
martavanen is zeer groot, hun gansche doen en 
streven is op dit bezit gericht, omdat deze potten 
als heilig beschouwd en vereerd worden, als erf
stukken door vele geslachten geschat werden, 
als pronkstukken dienen, welke tevens don eige
naar aanzien, geluk en zegen geven, ziekte afwen
den en booze geesten verdrijven, bij ceremoniën 
onmisbaar geacht, tot sprekende orakels verhe
ven en als bezielde voorwerpen, waaraan men 
offert, geëerbiedigd worden. Voorzichtige eige
naars, voor diefstal en brand bevreesd, begraven 
hunne martavanen in den grond. Aanhot water, 
dat er in bewaard wordt, kent men heilzame 
kracht toe, en vaak worden er de karohai in be
waard, die eerst gediend hebben den legenwoor- 
digen bezitter aan een djawët te helpen. En niet 
alleen de ongeschonden exemplaren van een goed 
merk hebben groote waarde, ook gebarsten en 
door vlechtwerk bijeengehouden potten worden 
soms nog met duizend gulden betaald en de scher
ven hebben eveneens nog waarde. Het krammen 
van gebroken potten is een afzonderlijk vak, dat 
goed betaald wordt. De reden van den schier 
fabelachtigen prijs, dien de Dajalcs voor de echte 
martavanen der zeldzame soorten betalen, is do 
overtuiging dat zij een bovennatuurlijken oor
sprong hebben, het werk zijn van geesten. Wel
licht heeft het feit, dat do herkomst der martava
nen, vóór zij op Borneo aanlandden, niet met 
juistheid bekend is, de Dajaks doen genoe
gen nomen met het altijd zeer gemakkelijke 
geloof aan een daad der alles vermogende en 
dus ook potten kunnende bakken geniën. Is 
dus do vcrcering der tëmpajan’s een zuiver 
fetistische, oorspronkelijk moeten zij als mediums 
bij de vcrcering der afgestorvenen gi:doad hebben 
en vóór dien tijd zullen zij derhalve ook reliek
houders zijn geweest. Werkelijk blijkt, dat de 
martavanen hebben gediend als bewaarplaatsen 
van de asch van verbrande lijken, als urnen voor 
schedels en gebeente van familieleden. En bij de 
Moealang- en Sökadau-Dajaks dienen zo daar- 
too nog.

Dat do martavanen oorspronkelijk uit Marta
ban stammen en aan dat kindschap, thans deel 
uitmakende van de Britschc provincio Tenasse- 
rim, hun naam ontlecncn, wordt door niemand 
in twijfel getrokken. Van dit Martaban was de 
gelijknamigo aan de golf van Martaban gelegen 
hoofdstad in vroeger eouwen eene belangrijke 
handelsplaats, maar zij is thans als zoodanig door 
het naburige Maulmain geheel in do schaduw 
gestold. Reeds Ibn Batoota (^j- 1350) on Bar- 
bosa (151G) sproken uitdrukkelijk van Marta- 
vane n, do laatste met vermelding van „Mar- 
tabam” als stad van vervaardiging; vgl. Yulo 
and Burnell, Hobson-Jóbson, 2d. cd. by W.

nieuwen oogst in cón op 
pan, volgens een oud gebruik, en het maken van 
dezo bakstcencn is het eenige overblijfsel van een 
vroegere potten bakkerskunst, die bij verwanto, 

zelden door Maleischc handelaars bezochte
ver

en vrouwe-Tnaar
stammen in zwang is.

De Mondalam-bewoners maken thans zelf nog 
enkele voor den ceredienst bestemde potten en 
misschien is dit ook aan de Mahakain het geval. 
Thans is do pottenbakkerskunst bij de Bahau- 
stammen aan de Kapoeas en de Mahakam alleen 
nog aanwezig in rudimentairen vorm, ten be
hoeve van den ceredienst.

van

naar
Aan de Merasc (boven-Mahakam) worden vier

kante aarden schotels gemaakt, 3 bij 5 dM., mét 
opstaanden rand van ld.M. hoogte. Men gebruikt 
voor deze zware baksels lichtgrijze klei, die, 
gezuiverd en fijn gemaakt, eerst vermengd wordt 
mét rijstzemelen en daarna mét water gekneed 
tot een vaste brij; mot de handen geeft men aan 
dezo grondstof de gedaante van groote, platte 
schotels. Zij worden in de zon gedroogd en zijn dan 
voor het gebruik geschikt. Vocht verdragen zij 
niet en om ze daartegen tc beschermen worden 
zij boven den haard bewaard. Zij dienen om half
rijpe rijst boven het vuur te drogen en geschikt 
te maken om door stampen ontbolsterd te wor
den. Zelden duren zij langer dan één oogst.

De kookpotjes van de Kënja aan de Mëndalam 
en de Oema Tepai aan de Mahakam werden op 
dezelfde wijze gemaakt als de bovengenoemde 
schotels, maar om ze geschikt te doen zijn voor 
het koken van water, werd het in de zon gedroog
de voorwerp bepoederd met fijngestooten damar 
en in een groot vuur gehangen, waardoor de hars 
gedeeltelijk verbrand, gedeeltelijk gesmolten in 
den poreuzen pot drong. Na bekoeling behandel
de men de binnenvlakte evenzoo. Lang in water 
liggen kon de pot ook daarna niet goed verdra
gen. Misschien leert men hier kennen het ont
staan van het pottenbakken: het vaatwerk van 
klei eerst gebruikt voor andere doeleinden dan 
koken, nl. voor het bewaren en drogen van voor
raad. Het drogen, eerst in de zon, later boven 
een vuur, heeft de klei verhard, gebakken, en de 
geschiktheid als huishoudelijk voorwerp van 
dit, zij ’t in den beginne onvoldoende, gebakken 
vaatwerk kan hebben geleid tot een beter 
bakken, niet op maar in liet vuur.

De mooiste exemplaren van de zoogenaamde 
martavanen vindt men bij do Dajaks van 
Borneo. Dajakschc namen voor deze potten zijn 
t a d j a u (ook Mal.) en d j a w ö t, zoomede 
b 1 a n g a voor do kostbaarste soorten; ook do 
namen halimaung en b r a h a n vindt 
men vermeld. Het zijn potten, die veel overeen
komst hebben met grooteKeulscho potten, behalve 
dat do opening nauwer en de buik wijder is; zij 
hebben ö of 8 staande ooren en zijn van binnen en 
van buiten verglaasd. Hot materiaal is steengoed, 
met bruin, lichtblauw of groen glazuur; zeldzamer 
zijn do porceleinen, mot wit of lichtgroen ccladon- 
glacuur of met sioring in Kobalt-blauw. Zij zijn 
kenbaar aan mooi-dccoratieve dier-figuron, die 
in ccnigszins verheven werk den dikken buik om
geven, en „bij de fijnere soorten van binnen uit, 
terwijl de klei nog nat was, zijn uitgedrukt, en 
bij de mindere soorten 
geplakt”. De versiering der goede soorten is 
stellig Chinecsch (Crabowski, o. c. pl. VII) blij
kens don Chineeschen draak, door de Dajaks

buiten tegen zijner van
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Archipel gemaakt wordt. En even ver staat van 
het laatstgenoemde product cencr nooit aan hare 
kindsheid ontgroeide industrie, het meeste aarde
werk uit vroeger tijd, dat op do andere eilanden 
is teruggevonden, do borden, kommen, schotels, 
urnen en potten van Java, Sumatra, Flores, 
Saleicr, Celcbes, Cc ram, oudtijds Banda, do 
Kei-eilandcn, en de Filippijnen. Naar do her
komst van deze voorwerpen kan men voorloopig 
slechts gissen. Betrekkelijk zeldzaam als do 
vondsten zijn, ligt — óók volgens historische 
aanduidingen — de onderstelling voor de hand, 
dat deze utensilia niet de producten zijn 
lokale industrieën, maar nu en dan medcgobracht
worden van elders, van een land waar men __
zij het niet in do volmaaktheid —de kunst van hot 
verglazen verstond, die thans in den Archipel 
onbekend is, wanneer men het bestrijken met 
hars niet met het aan brengen van glazuur gelijk 
stelt.

Crooke, Lond. 1903, i. v. „Martaban”, en de reeks 
getuigenissen daar. Valentijn (1726) spreekt, van 
Siamsche potten en dit is juist, daar Martaban, 
thans aan Siam grenzende, er oudtijds toe be
hoorde; zoomede van martavanen, die in Mar- 
tavan en Taway worden gekocht. Reeds eerder 
sprak P. van der Burg in gelijken geest van „de 
Potten, die van Martavaan en Taway alleen 
komen” (Curieusc Beschrijving enz., Rotterdam 
1677, bl. 121). Moeten we nu onderstellen dat do 
marta vanen op Borneo uitsluitend van Martaban 
herkomstig zijn ? Zeker heeft er eenmaal lusschen 
de volken langs do Irawaddi en de bevolking 
Westelijk Insulinde een druk verkeer plaats ge
had en A. B. Meyer herinnert daaraan, waar hij 
van de martavanen spreekt, echter zonder be
paaldelijk te zeggen dat Borneo de potten uit 
Achter-Indië betrok. Rouffaer meent dat het 
mogelijk is, dat een goed deel van deze nu heilige 
vaten, zij het dan onder Chinecschcn invloed 
(een Chineeschc kolonie was gevestigd van Broe- 
nei tot Kina Batangan), vervaardigd zijn op Bor
neo zelf en wel in de kota Broenei, waar de Span
jaarden bij hunne eerste komst in 1521 een zeld
zame beschaving en o.a. porcelein-fabricatie be
schreven. Hij acht het niet onmogelijk, dat de Pe- 
goeanen (zie aldaar), van wier komst op Borneo be
paalde overleveringen bestaan (Ling Roth,o.c.Ip. 
3 noot; III p. 288 vv.), de potten bakkerskunst 
uit het Martabanscho naar Broenei hebben over
gebracht en dat deze daar onder Chinceschen 
invloed is geraakt, zoo voortbrengende do thans 
nog onder de Dajaks hooggeëerde en verschil
lend benoemde potten. De inscripties in Mangi- 
anen-schrift van Mindoro (Foy, o. c. p. 31 en 
pl. III, 6) op den bodem van enkele tëmpajan’s 
gevonden, maken waarschijnlijk, dat een deel der 
Dajaksche potten te Broenei is vervaardigd. Naast 
deze oude en dure exemplaren schijnen er thans 
moderner Japansche en Chinccsche namaaksels in 
den handel te zijn, die de Dajak, blijkens den prijs 
van enkele guldens, welken hij er voor besteedt, 
zeer wel van de echte weet te onderscheiden. Dezul
ke komen ook voor op Java en op andere eilan
den van den Archipel, tëmpajans tot bijna een 
meter hoog, meestal onversierd en dan ge woon - 
lijk groen, maar soms met opgelegde ornamonten, 
aan het plantenrijk ontleend. Echte oude potten 
— met de eigenaardige dierfiguren — kan men 
ook op Java, bepaaldelijk bij Chincezen op de 
hoofd plaatsen, ontmoeten. In verscheidene stre
ken van Soemba zijn scherven van martavanen 
gevonden; wellicht werd het vaatwerk er ge
bracht door Chineezen, die nog tot in de eerste 
helft der 19e eeuw slaven kwamen halen op 
Soemba, misschien ook door Bimaneesclio of 
Makassaarsche slavenhandelaars en zeeroovers.

Behalve de eigenlijke martavanen heeft Borneo 
nog een, trouwens veel kleiner aantal andere pot
ten uit den ouden tijd afkomstig opgeloverd 
(afgebeeld bij Meyer), die het in vorm zeker van 
de martavanen winnen en in versiering voor de
zen niet onderdoen. Zij zijn van verglaasd aarde
werk (ten onrechte betwijfelt Meyer of er niet 
porseleinen onder zijn) soms in verschillende 
kleuren, en met figuren in vlak reliëf. Zij kunnen 
even goed uit een bakkerij van aardewerk in 
Kota Broenei afkomstig zijn — hoewel Pigafetta 
alleen over porcelein-fabrikatie spreekt — als 
de martavanen. In vorm on versiering laten zij 
alles ver achter zich wat heden ten dage in den

van van

Celebes. In Midden-Oelebes is do 
kunst van pottenbakken algemeen verspreid. In 
Saoesoe, in Todjo (vooral bij den stam Toraoe), 
in Oendae (te Peladia) en in Pebato (te Tainocng- 
koe) on verder om en bij de meren Matana en 
Tewoeti (Tomatana, Tokiwadoe) vindt men pot
tenbakkers. De klei, die men in het Pososcho 
gebruikt, wordt op een paar voet diepte gevon
den en is zwart (tana maeta = zwarte aarde). 
Te Tainoengkoe in het land der To Pebato graaft 
men gele klei. Men stampt de klei in een rijstblok, 
onder toevoeging van een weinig water, later 
van rijstekaf en eindelijk, nadat het mengsel 
uit het blok is genomen, wordt er zand door ge
kneed. Om een pot van gemiddelde grootte te 
maken neemt men een kluit klei iets grooter dan 
een mannenvuist, legt die op een plankje en 
draait er eerst een eylinder van; tusschen dezen 
en het door water bevochtigde plankje wordt een 
blad gelegd, zoodat de klomp klei gemakkelijk 
kan draaien. Ziehier de voorlooper van de doel
matiger draaischrijf, die op de Oostkust van 
Sumatra, in Tapanoeli, op Java en Flores te 
vinden is. Vervolgens steekt men met twee vingers 
van do rechterhand een gat in het bovenvlak en 
draait met de linkerhand dc klomp rond, totdat 
de opening zoo groot als een vuist is; al draaiendo 
wordt er een opslaande rand aan gefatsoeneerd 
en de buik verwijd; dan wordt dc binnenwand 
afgeschrapt met een schelp en na deze bewerking 
moet do pot wat drogen. Daarna wordt do wand 
verder uitgeklopt met con houten hamertje, bo
ter: gegroefd plakje ,waarbij een terzelfder plaat
se tegen den binnenwand gedrukto rondo steen 
lxdet dat men den wand inslaat. Sommige potten 
maakt mon glad van buiten; bij andere laat men 
do indruksels der groeven van het plakje staan; 
dit versieren met groeven heet, evenals het be
schilderen der foeja, ndarande. De potten 
worden nu in een kring te drogen gezot en in 
liet midden legt men een groot vuur aan, dat 
zijne warmte naar alle kanten uitstraalt; achter
eenvolgens draait men de potten om, zoodat de 
goheele oppervlakte geblakerd wordt. Do Toraoo 
hebben de gewoonte hunne potten, terwijl deze 
nog gloeiend zijn, met hars te bestrijken 
ze sterker to maken,” wat niet als een deugdelijk 
middel is aan to nemen, omdat bij het eerste to 
vuur zetten de harslaag er afsmelt. Mo ar do 
glans van die potten reeds maakt zo meer waard 
dan die van Saoesoe en andere streken, waar hot
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zeker ook elders) worden potten gemaakt, 
maar algemeen, zooals vroeger, is do potten
bakkerij in do Minahasa niet meer. In Gorontalo 
wordt do gebezigde aarde gehaald uit do bergen, 
die langs do Bocht van Tomini Ioopon; twee 
soorten, een zwarte en een roode aarde, worden 
doorccngcmengd en met water tot klei gekneed, 
zonder dat ze vooraf in

bestrijken met hars achterwege blijft. De potten 
zijn broos; bij den minsten stoot barsten of 
breken zij.'Om dit euvel weg to nemen, althans 

te trachten, zal de Toraoc clkon nieuwen 
pot eerst bezielen, want wanneer do ziel in 
den pot wordt opgenomen zal hij sterker zijn. 
In den nieuwen pot wordt houtskool gelegd 
en daarna wordt hij ledig en schoon te 
vuur gezet en 
is, strijkt men met een hakmes driemaal over 
den rand, daarbij van 1 tot 3 tellende; ver
volgens strijkt men met den voetzool drie raaien 
langs den buitenkant, van den bodem af./ls er 
een groentesoort, longoeroc gohecttfn (in 
de Minahasa sa joer g e d i) bij de hond, dan 
zijn die sFrijkingen overbodig, want het koken 
van die groente in den nieuwen pot wijdt hem 
in. De beteekenis van de ceremonie is: de ziel 
van den pot moet aan het vuur gewend worden, 
want als de ziel wegloopt, valt de pot in stukken. 
De bolle bodem van den pot maakt het noodig hem 
op een voetstuk van gevlochten rotan te zetten, 
hol van boven; dat voorwerp heet o k o t a. Ge
broken of gebarsten potten worden op de stook
plaats gebruikt in plaats van steenen en wel 
drie bij elkander, met de opening naar 
beneden; op de drie bolle bodems rust de pot, 
waarin gekookt wordt; zulk een stel potten, die 
als komfoor dienen, heet t o n d i. Behalve do 
gewone kookpotten, maakt men nog aarden 
kommen of bakken, met hoogen rand, kato- 
a n g i genaamd. Bij tijden gaan de mannen de 
door de vrouwen gemaakte potten aan andere 
stammen verkoopen; vier of vijf potten worden 
dan op elkander gezet en tusschen bamboe 
latten geklemd, waarna zij de vrachtjes met 
draagbanden over den schouder hangen ( m e- 
k o j o). De Poso-rivier vaart men op met prau
wen, volgeladen met deze potten; de gewono 
prijs van een kleinen, eenpersoons rijstpot is 10 
duiten ; de grootste soort, b e k o geheeten, kost 
GO duiten; meestal echter ruilt men de potten te
gen rijst. Hier en daar zijn ook aangevoerde 
ijzeren potten in gebruik, maar rijst er in koken 
wil men niet, uit vrees dat de rijstoogst zou mis
lukken.

Onder de Barc’c-sprckcnde Toradja zijn drie 
plaatsen bijzonder bekend door de pottenbak- 
kers-industrie, nl. Toraoc in het Todjoschc, Pan- 
djoka in Lage, en Dondi, de oude meerbodem 
ten N. van het Posomeer. Weggelaten wordt 
hier wat door het bovenstaande reeds bekend 
mag hecten. Daar waar wel de klei aanwezig is, 
maar de gewoonte om potten (k o e r a) to 
bakken ontbreekt, beproeft men het niet „omdat 
do góden van het land hot niet zouden tocstaan.” 
In Lage is do klei zwart en zij zit diep in den 
grond, wordt geplant, d. w. z. een stuk ter grootte 
van een turf brengt men van elders op een voch
tige plok. De klopper, waarmede do vorm bewerkt 
wordt, is aan dien voor do boomschorsbereiding 
gelijk en heet eveneens i k o. Een kundige 
werkster maakte 10 stuks per dag. Do bestrij
king met het hakmes (zie boven) heet m o m- 
pan aki of m o m p a n a i ( = ortegen tikken). 
Behalve kookpotten maakt men do reeds ge
noemde aarden kommen of bakken met hoogen 
rand (lc a t o a n g i), komfoors (po 'ar o), voet
stukken voor te vuur staande potten (p o r- 
anggamari) on sagoo-oventjes (sooba).

Ook in de Minahasa (to Rcmboken, Bantih on

er naar

een rijstblok worden ge
stampt. Een paar personen in deze assistent- 
residentie kunnen, naar een model, eenvoudige 
bloempotten vervaardigen, die tegen ƒ 4 per 
dozijn worden uitgevoerd; ook hiervan geschiedt 
de vorming uit de hand.

Do plank, waarop de klei wordt rondgedraaid, 
heet 1 i 1 i t o d e, de schelp t i n g g i en het 
plakje pepelo. Te Remboken zet men, na de 
vorming, de potten tusschen twee lagen gaba- 
gaba en steekt dio in brand om de voorwerpen to 
doen bakken. Alleen potten en pannen voor 
huiselijk gebruik worden hier gemaakt; het werk 
wordt uitsluitend door vrouwen gedaan, behalve 
het fijnstampen der gedroogde klei.

Te Matana, ten N.O. van de golf van Boné, 
wonen knappe pottenbakkers, en wat zij maken, 
zonder wiel, is goed van vorm en aardig van 
kleur; zij gebruiken een paddestoelvormigen 
steen aan den binnen- en een geribden, houten 
klopper aan den buitenkant. Do potten van Ma
tana herinneren aan de vondsten uit het Euro-

-
wanneer hij warm geworden

peesche bronstijd perk; en ook te Beka, dicht bij 
de Paloe-baai treft men prae-historische vormen 
aan. Vele van do ronde steenen, die men in het 
Euro peesche neolithicum vindt, schrijven de 
Sarasin’s, en die men gewoonlijk voor stcenen 
houdt om het graan fijn te maken, of om spijs te 
doen gaar worden, kunnen wel van hot potten
bakkersbedrijf afkomstig zijn.

Het landschep Gowa heeft pottenbakkerijen in 
Djipang, vanwaar gewone potten, kleine eenvou
dige gendi’s en vuurtesten, d a p o e r, naar 
Makasscr, Djongnja en elders worden vervoerd.

Van Flores zijn uit de kampong Langga in 
het Boka-gebicd potten . bekend van grove, 
roode leem; en uit Sikka schotels op voet met 
aardige, diep ingesneden versieringen, producten 
van de Lio’s of Lioneezen, de bergstammen 
in de buurt van Maumeró. Enkclo exemplaren 
zijn er nog over uit den ouden tijd van kleine 
potjes van fijne klei, op een draaischijf gevormd 
en verglaasd; zij dienden om amuletten en ge
neesmiddelen to bewaren, die men in oorlogstijd 
met zich voerde als beschermende middelen.

Op Soemba vindt men de pottenbakke
rijen alléén daar waar geschikte klei in over
vloed is, hoofdzakelijk in het Westen (Memboro) 
en in do nabijheid van Waingapoe en van Waim- 
bidi, een dorp in het binnenland van Oost-Socm- 
ba. De potten, voor het koken van maïs gobruikt, 
hebben den gewonen prioek-vorm, zijn bruin- 
rood, de kleur van do klei, en soms met inge- 
krasto figuren versierd. Uitsluitend vrouwen 
beoefenen dit handwerk.

Van Timor vermeldt Ten Katc (I. A. E. 
VIII, 1895, p. 11) een offerpot van Fatu Ala 
in het rijkDjcniloe in het midden des eilands, van 
zwartbruine kloi, bestemd voor do offergaven 
aan de nitoe’s; door middel van touwlussen kon 
de pot opgehangen worden.

Molukken. Oudtijds bestond er op Ba n- 
d a en omliggende eilandon een zeer belangrijke 

l pottenbakkerij, waarvan nog Valentijn (1726)
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kleine lamp&jan, en sagoc-oventjes onder
scheiden, over de gehccle residentie in gebruiken 

gezocht zijn. De klei is in de grootste hoeveel
heid voorhanden op een heuvel aan de Z.W. zijde, 
door zijn grillige gedaante het kenmerk dragendo 
van bijccne eruptie als het ware te zijn afgehouwen. 
Men mengt de gele klei met water, tot het deeg 
geschikt is voor kneding; maakt den vorm met 
de handen; bestrijkt hem vóór het bakken met 
een dunne laag aarde, die van Halmahóra niet 
ver van de Woda-eilandcn wordt gehaald; en 
klopt hem zachtjes met een stuk hout, om 
daarna de buitenzijde met een steen glad 
te wrijven. De aldus vervaardigde potten 
worden nu in eenige cirkel vormige rijen ge
plaatst en gedurende een paar dagen aan' de 
inwerking der zonnehitte blootgesteld; bij heel 
warm Weder stapelt men in de tusschcnruimto 
droog hout opeen, dat wordt aangestoken en 
waarvan de hectc rook de stevigheid zou bevor
deren ;■ enkele worden hierdoor zwart, andere 
niet. Vóór het gebruik wrijft men do pan of 
den pot met de stengels van Agati grandijlora om 
het spoedige barsten te voorkomen. Het zijn 
alleen vrouwen en kinderen, die zich met dezen 
arbeid bezighouden.

In welk opzicht de op dit Pottchbakkers-eiland 
vervaardigde potten en pannen uitmunten, wat 
de producten dezer industrie gezocht doet zijn 
door de geheelc residentie, blijkt uit bovenstaan
de beschrijving niet. Waarschijnlijk is de klei van 
zoo superieure soort, dat zelfs bij deze hoogst 
gebrekkige fabricatie nog redelijk deugdzame 
voorwerpen worden verkregen. Op welke wijze 
het bestrijken met plantenstengels (elders staat: 
met bet sap van de plantenstengels) n& hot 
bakken het spoedige bersten kan voorkomen, is 
evenmin duidelijk.

Op Boeano, ten W. van Ceram, vereert de be
volking niet in den Archipel gemaakte potjes 
of urnen, b o c 1 i b o e 1 i, die, naar den vorm, 
in mannelijke en vrouwelijke onderscheiden en 
in afzonderlijke huisjes bewaard worden. Zij 
hceten bezield te zijn en worden als mediums ge
bruikt tusschcn levenden en overledenen.

Kei-Eilanden. Op deze eilanden maakt het 
pottenbakkers-bedrijf vaatwerk, dat tot het 
beste behoort van don Archipel. Op Laag-Kei 
wordt uit goede klei, in do buurt van Doelah ge
vonden, uitsluitend door vrouwen potten bak
kers werk gemaakt, waarvan vorm en versiering 
valt te roemen, nl. drinknappen, trekpotten, 
koelkrüikcn, tabakspotten, sagoe-o ventjes enz. Do 
bewerking is de gewone, met plak en steen; 
vóór do klei geheel droog is, worden symmetri
sche figuren, takken, golflijnen, cirkels, zeester
ren, schaakbord vakjes, geheel uit de hand, met 
een stukje bamboe in het oppervlak gegrift of 
en r o 1 i e f er op aangebracht; de verdeeling 
van den wand in vakken is veelal goed bedacht 
en de opvulling van deze vakken getuigt van 
smaak; na het bakken worden de figuren op 
ruwe wijze beschilderd met een bruinroode oker, 
waardoor de kunstig geteekende figuren veel van 
hare zuivere omtrekken verliezen.

Van Banda Eli op Hoog-Kei is een aantal 
voorwerpen bekend met figuren in witte kalk, 
soms afwisselend met figuren in rood.

„Uit lang vervlogen” tijden zijn van de Kei- 
cilanden afkomstig zeer fraai met uitgestoken 
figuren versierde waterkruiken, die tegenwoordig

getuigt, doch welke allengs — deels ook door 
Coen’s hardhandige middelen — verdreven was 

andere afgclegener eilandengroepen, en 
waarschijnlijk geboorte heeft gegeven aan 

de nog krachtig levende, zeer artistieke, zeer 
merkwaardige potten-industrie der K e i-eilan- 
den, waarover zoo straks meer. In de residen
tie Arabon is Ow een negorij op Saparoea, 
een der Ocliascrs, de voornaamste plaats waar 
potten, pannen, waterkruiken en bloempotten 
worden vervaardigd, p o s o ureno. Martin 

schrijft over een distillccrtocstel op Ambon. : 
waarin sagoeweer gemaakt werd en waarvan de 
■onderdeden te Ow gebakken waren. Het werk 
wordt bijna uitsluitend door vrouwen verricht. 
De uitgegraven klei, umtl b e 1 i 1 i n g, wordt 
in de zon gedroogd, fijn gestampt, gezuiverd, in 
water geweckt en met fijn gezeefd zand, 1 a s a- 
n o, tot klompen gekneed. Van de aldus bereide 
grondstof worden ringen gefatsoeneerd van ver
schillende grootte en deze derwijze op elkander 
gelegd, dat zij gezamenlijk ten ruwe den vorm 
van het te maken voorwerp aannemen; door 
drukking doet men zo aan elkander hechten, 
houdt, op de reeds beschreven wijze, met 
de eene hand een gladden, eenigszihs ronden 
steen tegen de binnenzijde en klopt met 
een plat, licht stuk hout tegen de buitenzijde, 
om de wanden overal even dik en glad te maken. 
Vervolgens wordt de buitenwand met een scherf 
van aardewerk afgeschrapt en rood gekleurd 
met de kasoemba këling, degaloega. 
De voorwerpen worden dan op een luchtige 
plaats buiten de zon te drogen gezet en later 
gebakken, 30 of 40 stuks tegelijk, door er hout 
onder te leggen, er omheen en er bovenop, en 
den stapel in brand te steken. Als de potten 
doorbakken en nog heet zijn, worden ze met ge
smolten hars van buiten en van binnen bestre-

zeernaar
zoo

o. c.

i

’

ken.
Deze arbeid gaat eenigszins fabriekmatig; de 

4 of 5 vrouwen zitten op een rij gehurkt, ieder 
met een plankje voor zich. Eén kneedt de klei 
en vermengt ze met zand, een tweede maakt er 
de ringen van, die een derde op elkander legt, 
een vierde vormt het voorwerp door kloppen en 
een vijfde polijst en verft het. Het product is 
niet sterk; de grootere bloempotten b.v. kunnen 
met lang mede, want de zwaarte van aarde en 
plant doet ze spoedig barsten; beter houden ze 
•zich wanneer men ze nogeens overbakt. Wat met 
dezen arbeid verdiend wordt, valt niet nauw
keurig op te geven; rekent men het uitgraven 
van de grondstof, dat meest door mannen wordt 
verricht, het verzamelen van het brandhout, dat 
-door kinderen wordt gedaan, en den prijs der 
hars mede, dan kan de verdienste op één dag 
worden geraamd op 15 a 20 cent. Een gëndi 
kost ongeveer 16 cent; een zeer eenvoudige 
bloempot wordt te Ambon voor 25 cent en een 
groote, met figuren en voetstuk, voor ongeveer 
J 2,50 verkocht.

Eenige vermaardheid om zijn potten bakkers- 
werk geniet het eilandje Ma ré, ook onder den 
naam Pottenbakkers-eiland bekend en gelegen 
ten Zuiden van Tidore en ten Westen van Djilolo; 
het wordt door Tidoreezen bewoond. De 
Maré beteekent in het Temataansch en Tido- 
reesch steen en van de aldaar aanwezige klei 
worden de potten en pannen vervaardigd, die, 
naar den vorm in sempé, balangan,

naam
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aldaar niet meer gemaakt zouden kunnen wor
den.

liet vormen, drogen en bakken niet op te merken. 
Alleen wordt de gebakken pot met. een aftreksel 
van runboom-bast bestreken, dat er een roode 
kleur aan geeft en daarna nogmaals korten tijd 
aan het vuur blootgesteld. Do meeste potten
baksters hebben haar eigen fabrieksmerk, dat 
zij in de potten krassen.

Literatuur : P. J. Veth, Borneo’s Westcrafdce- 
ling, 1854, I bl. 171, II bl. 262; C. Kater, Iets 
over de bij de Dajaks in de W.afd. van Borneo 
zoo gezochte tempajans of tadjau’s fT. Bat. Genr'^ 
XVI, IS67, bl. 438 en 4 pl.); O. Finsch, Töpferei 
in Neu-Guinea (Vërh. d. Berk Ges. f. Anthrop. 
1882, bl. 574); A. L. Van Hasselt, Volksbcschr. 
van Midden-Sumatra, 1882, bk 406, pk LXXI,

Op Tajando, een eilandje ten W. van do Kei- 
eilanden worden de potten, wanneer ze gereed 
zijn om gebakken te worden, met zeewater over
goten „waardoor het zout in do poriën dringt en 
een soort glazuur aan het vaatwerk mededeelt”. 
Dat men deze bewerking „het verglazen” zou 
kunnen noemen, is voor tegenspraak vatbaar. 
Voorts is mede op dit eiland gebruikelijk (wat 
men ook in sommige streken van Nieuw-Guinea 
vindt en bij oud aardewerk van de Surinaamsche 
boschnegers),dat de vervaardigsler haar tceken bij 
wijze van fabrieksmerk op elk door haar gemaakt 
voorwerp krast, een ster, een klaverblad e. d.

Niettw-Guinea. Overal wordt in het Noor
den van N.-Guinca de pottenbakkerij sporadisch 
beoefend. Behalve potten worden veel sagoe- 
oventjes gemaakt. Meestal volgt men op iedere 
plaats, waar het bedrijf wordt beoefend, een 
uitsluitend aan die plaats eigen vorm en worden 
vandaar uit do producten door den interinsu- 
lairen handel naar sems veraf wonende stam
men verspreid. Te Doróh (pk XIV en XV bij 
Loebèr, o. c.) worden potten gebakken, en 
hoogstwaarschijnlijk is het bij Wallace-Veth, 
Insulinde II, bk 354, afgebccld pottenbakkers
werktuig eer een plak voor het uitkloppen 
van den klcivorm, dan een spatel om de klei om 
te werken, door welk gebruik het fraaie ornament 
spoedig verdwenen zou zijn. De Papoea-vrouwen 
gebruiken voor het aan brengen van figuren op 
den buitenwand gesneden stukjes hout, a w a- 
w e i. In de Maccluergolf wordt voor het ma
ken van pannon geschikte klei aangetroffen 
achter Sekar en het tot Argocnoeng behoorende 
deel van den vasten wal van N.-Guinca. In 
Wandamcn (W. Geelvink-baai) vindt men de 
beste kleiaarde achter Rosjé. Vrij algemeen is 
in N. en W. Nieuw-Guinea alles wat het potton- 
bakkersbedrijf betreft het werk der vrouwen. In 
sommige streken (Japon o. a.) worden de potten 
boven een zacht vuur langzaam verwarmd en dan 
met een dun laagje hars bestreken.

Ook aan de llumboldt-baai bakt men potten, 
zelfs zeer groot e, sagoepotten van 50 c.M. in 
doorsnede en 46 hoog (Mus. R’dam, no. 10933); 
de wanddikte is nauwelijks ; wanneer men
het werken met een draaischijf houdt vooreen ver
betering van de klop-tcchnick,dan moet in betoog 
gehouden worden, dat het technisch niet goed 
mogelijk is zulke groote, dunwandigo stukken 
op het wiel te vervaardigen; de vorm zou inzin
ken. De klei wordt gehaaid uit do buurt van 
Kajo Jeubi; daar bakt men potten, en ook in 
Tobadi, in Tanah Mórah, aan het Sönlani-meer, 
waar het dorp Abir werkplaatsen der potten
baksters heeft. De potten zijn kogelvormig 
met afgesnedon segment of wel komvormig 
of half-bolvormig. Kommen van dezen vorm 
worden door tusschen-schotten tot sagoo-oven- 
tjes gemaakt. G:*le, bruine en zwarto dierfigu
ren sieren de wanden van het vaatwerk.

Hetgeen Finsch van de pottenbakkerij in 
Nieuw-Guinea mededeelt, betreft hoofdzakelijk 
de Zuidoostkust en dus een niet tot Ncd.-Indiö 
behoorend deel. Anoeapata in de Moresby-haven 
is de voorname plaats van deze industrie; do 
grondstof is een mengsel van klei én zand en de 
werktuigen bij don arbeid gebruikt zijn alweder 
de steen on do plak. Iets bijzonders valt omtrent

LXXII, XCIV, CVII;/G. A. Wilken, Het ani
misme bij dc volken vahrdcn Trid. archipel (Ind. 
Gids VI, 2, 1884, bl. 73); A. B. Mejcr, Alter- 
tliGmer a. d. O.-I. Arch., 1884, bl. 7, pl. 11—14; 
F. S. Grabowsky, Ueber die „djawets” oder hei
ligen Töpfe der Oloh ngadu (Dajaken) von S. O 
Borneo (Zeitschr. f. Ethnol. XVII, 1885, bl. 
121 en pl. VII); J. G. F. Riedel, De sluik- en 
kroesharige rassen, enz., 1886, bl. 65; F. Gra
bowsky, Der Tod etc. bei den Dajaken (I. A. E. 
II, 1889 p. 187) | G. A. Wilken, Icts_ovcude sche- 
dclvercering bij'de volken van den Ind. archipel 
(Bijdr. Kon. Inst. 5o volgreeks IV, 1889, bl. 122); 
F S. A. De Clercq, Bijdr. t. d. kennis der res. 
Tcrnate, 1890, bl. 76; A. R. Hein, Die bildende 
Kunst bei den Dayaks. Wien 1S90; M. Weber, Eth- 
nogr. Notizen über Flores und Celcbcs (Supplem. 
zu Bd. III Int. Arch. f. Ethnogr. 1890)/Snouck 
Hurgronje, De Atjehers. Bat. Leid. 1893—95;
A. L. Van Hasselt, Aantcek. omtr. de potten
bakkerij in de res. Tapanoeli (Int. Arch. f. Ethn.
VI, 1893, bl. 41, pl. IV); Ibid., Do inl. kunst
nijverheid in de res. Palcmbang (T. v. N. en 
L. in N.-I., XLVII, 1893); De Clercq en Schmeltz, 
Ethnogr. Beschrijv. v. d. West- en Noordkust 
van Ned. N.-Guinea, 1893 (en de literatuur
opgaaf bl. 60); Versl. v. d. wet. opnem. en onder
zoek. op de Kei-eil. gedurende 1889 en ’90, 1S93; 
Leo V. Frobenius. Die Keramik (I. A. E. VII, 
1S94); Martin, Rcisen in den Molukkcn. Leid. 
1894; J. Kluiver, De inl. kunstnijverheid in 
do Minahasa (T. v. N. en L. in N.-I., XLVIII, 
1894); Van Hoövell, id. in do ass.-rés. Gorontalo 
(ibid.); J. H. J. Laats, id. in do res. Amboina, 
Menado en Ternate (ib. XLIX, 1894, bl. 59); 
Wittenrood, id. in de res. Kediri (ibid. bl. 77, 
fig. 67 en 68); H. J. Monod de Froideviile, id. in 
de afd. 50 Kotta’s (ibid.); A. L. Van Hasselt, 
id. in de res. Tapanoclio (ibid.); C. H. Hall, id. 
op de Batoe-oilanden (ibid.); Ten Kate, Verslag 
cencr reis in de Timorgroop (T. Aardr. Gen. 2e 
serie XI, 1894, bl. 571); Ten Kate, Beitr. zur 
Ethnographie der Timorgruppo (Int. Arch. f. 
Ethn. VII, 1894, bl. 242); A. C. Haddon, Evolu- 
tion in art. Lond. 1895; W. Foy, Die Mangianon- 
schrift von Mindoro, Berl. 1895; Jacobsen, Reiso 
in die Insolwelt des Banda-Mecres, 1896; H. Ling 
Roth, The natives of Sara wak and Br. N. Borneo. 
Lond. 1896; Alb. C. Kruyt, Een en ander aan
gaande het geestel. en maatsch. leven van den 
Poso-Alfoer (Mcd. Ned. Zend.gen. XLI, 1897, 
bl. 23, pl. 2b); L. C. Westenenk, De Moealang-en s 
Sekadau-Dajaks (T. Bat^ Gen, dl. 39, 1897. bk 
314); A. W. Nieuwenhuis, Th Centraal-Bor- 
neo, 1900, II (zie register), pl. 84 en 85; J. E. 
Jasper, Do pottonbakkerskunst der Javanen

1

32iii



I

;POTTEN EN POTTENBAKKERIJ — PRAEANIMIS ME.498

do lijn Palem bang—Bon koelen. Den len Nov. 
1915 kwam liet 78 K.M. lange gedeelte Palem- 
bang—Praboemoelih tot stand en is sedert dien 
doorgetrokken tot Moe ara Enim. Van de Zuide
lijke lijn was toen pas 45 K.M. gereed en wel tot 
Tegincneng aan de Sekampongrivier. Men is 
toen begonnen met van uit Praboemoelih Zuid
waarts te bouwen naar Batocradja.

PRADAtA. Benaming voor rechtbanken in de 
Vorstenlanden op Java, zoowel in de beide hof
steden zelf (prad&l& dolëm of hofprad&ta; pra
data gëdó of groote pradatfi.) als — in de negen
tiende eeuw — ten plattelande (pradata kaboe- 
patèn, pradatk goenoeng gëdó. enz.). Het nog 
onverdeelde Kartasoerasche rijk had sinds 1737 
een nawala pradata of instructie (verordening), 
voor de prad ata-recht ban ken; na de splitsing 
van 1755 heeft het rijk Soerakarta een nieuwe 
nawala pradata gekregen in 1771, en andermaal, 
een nieuwe in 1818, welke laatste is uitgegeven 
door T. Roorda in 1844. Zie onder VORSTEN
LANDEN.

PRADJËKAN. District van de controle-afdee- 
ling, het regentschap en de afdeeling Panaroekan, 
residentie Bcsoeki; met eene oppervlakte 
98 K M.8 Het district telt drie onderdistricten 
met 39 desa’s en had ruim 50.000 inwoners, 
waaronder ^ 30 Europeanen en enkele Chincezen 
en Arabieren (1905). De hoofd plaats is Pradjëkan 
Lor. Verbouwd worden er voornamelijk rijst, 
djagceng, suikerriet en tabak.

PRADJOERIT (jav.). Krijgsman, strijder. 
Meer speciaal weiden onder dien naam een soort 
politiesoldaten verstaan, die in verschillende ge
westen van Java uit ’s lands kas onderhouden, 
als militairon uitgerust en geoefend werden, in 
eigen kazernes woonden en in tijd van nood bij 
het Jeger gevoegd konden worden. In gewone 
tijden waren zij bestemd voor politie-dienslen, 
zooals het transporteeren van gevangenen, het 
bewaken van gebouwen, enz.; zij werden dooi
de regenten voltallig gehouden en stonden onder 
het oppergezag van den resident (zie Reglement 
Ind. Stb. lS49no. 29). Sedert J87J (Ind. Stb. no. 
12) stond op zij niet meer onder inlandsclu- offi
cieren, maar werd het bevel over elk detachement 
door een Europecsch onderofficier gevoerd. 
Bij Ind. Stb. 1897 no. G5 zyndekorpson prad joi
nts opgeheven. Reeds Van O verstralen richtte 
korpsen pradjoerits in Java’s N.O.- kust op, 
die een soort van landmilitie vormden. ('J'. v. 
N.-Indië, 1840, I, bl. 231).

In de Vorstenlanden vormen de militairen 
met hunne huisgezinnen eene afzonderlijke be
st uursaf deel ing (golongan), pradjoeritan ge
naamd, gesteld onder het hoofd van do vorste
lijke lijfwacht. (Zie verder POLITIE en ook 
VORSTEN LA ND EN).

PRAEANIMISME.Ónder deze benaming pleegt 
men geheelo reeksen van magische praolijken 
met de motieven, welke er aan ten grondslag 
liggen, samen te vatten; practijken, die in het 
leven van do meeste, min of meer primitieve 
volken een zeer belangrijke rol spelen. Naar de 
school van Tylor zoude in de animistische wereld
beschouwing (zio ANIMISME) de verklaring zijn 
te vinden van ongeveer alle uitingen van primi
tief godsdienstig leven. Vele dezer echter laten 
zich op eenvoudige wijze verklaren, geheel bui
ten het geloof aan onstoffelijke wezens om. Naast 
de overweging, dat de primitieve mensck ziek

.(Eigen Haard, 1900); J. J. K- Enthovcn, Bijdr. 
t. d. gcogr. v. Borneo^s W.afd. lc st. 1901, bl. 
<53, 69;\Ö. Snouck Hurgronjc, Het Gajöland. Bat. 
1903; G.

!
P. Rouffacr, De voorn, industrieën der 

inl. bcv. v. Java en Madoera. ’s Grav. 1904; Sara- 
sin, Reisen in Cclebes. Wiesb. 1905; G. J. v. d. 
Sandc, Nova Guinca III. Ethnography and an- 
thropology. Leid. 1907 ;I.A. W. Nieuwenhuis, 
Quer durch Bornco. 1904, 1907; Joh. F. Snelle- 
nian, Pottenbakkerswerk van Kei (De narde 
e. h. volk. 1907 no. 27; J. E. Jasper, Ccramischo 
kunst i. d. Ind.-Arch. Elsev. maandschr. XL, 
1910; H. Merton, Forschungs-reise in den Südl. 
Molukken (Aru und Kei-inseln) 1910, p. 116. 182; 
H. H. Juynboll, Cat. s’ Rijks Ethn. Mus. I 
(Borneo I). Leid. 1910;! Adriani en Kruyt, De 
Bare’e-spre kende Toradja’s. Bat. 1912, II,

i
“

XXVIII, p. 335; H. W. Fisclier, Cat. ’s Rijks 
Ethn. Mus. VI. Atjch, Gajö- en Alaslandcn 
(Sumatra I) Leid. 1912; H. II. Juynboll, Cat. 
’s Rijks Ethn. Mus. VII, Bali en Lombok, Leid. 
1912; H. H. Juynboll, Cat. ’s Rijks Ethn. Mus. 
IX (Java I). Leid. 1914; H. W. Fischcr, Cat. 
’s Rijks Ethn. Mus. VIII. Bataklanden (Su
matra II) Leid. 1914; J A. Loebèr Jr., Leder- en 
perkament werk, schorsbereiding en aardewerk 
in Ned.-Indië. Uitg. Kol. Inst. 1915; H. W. 
Fischcr, Cat. ’s Rijks Ethn. Mus. X Midden- 
Sumatra (Sumatra III) Leid. 1916; Elis. Neur- 
denburg, Oud aardewerk. Uitg. Mus. v. gesch. 
en kunst 1917; E. E. W. Gs. Schröder, Nias. Leid. 
1917;J
verzam. v.Indones. en Chin. kunst te Leeuw. 1917); 
J. H. Holwerda, Aardewerkkunst (De Tijdspiegel 
1918); Reinier D. Verbeek, Oud-Chin. Porselein 
in Ned.-Indië (Ncd.-Ind. oud en nieuw, 1918).

Apr. 1919.
POTVISCH of CACHELOT (Physeter macro- 

cephalva L.), Ikan paoes (mal.), Lodin (jav., 
SOEND.), Paos, paösoc, pampaiLoo (celebks, mo- 
lxjkkeu), Katta Klambah (soLOiien lomblèm), 
de grootste der Tandwalvissehon (zie aldaar) — 
het mannetje wordt 18 M., het wijfje slechts half 
zoolang,—over alle tropische en subtropische 
zeeën verspreid, en ook in den Indisehcn Ar
chipel, vooral in het Oostelijk gedeelte, algemeen 
kenbaar aan den reusachtigen vierhoekigen, vóór 
verticaal afgeknotten kop. Deze eigenaardigo 
vorm is het gevolg van de sterke ontwikkeling 
van onderkuidsch bindweefsel bovenop den 
schedel, in welk bind weefsel zich groote holten 
bevinden; in deze holten verzamelt zich een 
olieachtige massa, do spermaceti of walschot, — 
één dier kan tot 3000 K.G. spermaceti leveren — 
welke, met de traan, het hoofddoel vormt van 
de jacht op Potvisschen. Daarnaast zijn ook 
de uitsluitend in de onderkaak staande tanden 
van waarde, als ivoor van mindere kwaliteit, 
en tenslotte het uit den darm afkomstige zgn. 
„ambre-gris”, dat als parfumerie gebruikt wordt.

De Potvisch was het doel van de Amerikaan- 
sche en Engelschc walvischvaarders, die in vroe
ger jaren den Jndischen Archipel bezochten (zie 
WALVISSCHEN en Van Musschenbroek, Ca
chelot-Visscherij in den Nederlandsch-Indischen 
Archipel, Haarlem, 1877).

PRABOEMOELIH. Nederzetting in de residen
tie Palembang ten Z.W. van de hoofdstad. Het is 
een belangrijk punt van de Zuid-Sumatra-spoor- 
weg. Hier snijdt n.I. de lijn, die van Oosthaven 
in de Lampongscke districten naar het N. gaat,’

"
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tNanne Ottema, Chin. porselein (Gids v. d.
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wol niot zal hebben weten te verdiopen in do 
kwo3lie der onderscheiding tusschcn stof 
geest, gaven vele waargenomen fci'en aan jon
gere onderzoekers aanleiding, om do door Tylo 
opgobouwde theorie opnieuw te tootson. Het 
resultaat leidde lot do conclusie, dat het aniinis- 

waarschijnlijk niot als de oudst o en meest 
oorspronkelijke bron 
ken enz. moet worden beschouwd. Voor do 
meer primitieve motieven en de uitingen daar
van heeft Marett voor het eerst do benaming 
praoanimisme gebezigd. Zij wijst niet op eenig 
genetisch verband, doch slechts op chronolo
gische volgorde. Deze volgorde wordt echter 
niet algemeen erkend (zie o. a. Prof. Dr. A. 
Nieuwenhuis, Die Wurzeln des Animismus) en 
daar voorts de benaming dynamisme beter dan 
praeanirr.Ume past voor hetgeen er mede wordt 
aangeduid, en deze niets praejudicieert ten ann- 
zien van chronologische orde, zoo wordt aan het 
gebruik van deze term tegenwoordig de voorkeur 
gegeven. Vele der bovenbedoelde magische prac- 
lijken geven aanleiding tot de onderstelling, 
dat zij hun oorsprong vinden in de gedachte, 
in het geloof, als zoude bij alles wat met de 
zintuigen is waar te nemen een mystiek element 
behooren, een soort magische kracht, die van 
elk voorwerp, levend of levenloos, kan uitgaan, 
die door een gebeurtenis, door een verschijnsel 
wordt opgewekt, en invloed kan oefenen op 
de omgeving, ook op het leven van den mcnsclv. 
Het algemeene beginsel, hetwelk thans bij ver
schillende volken is te onderkennen, namelijk 
dat het heelal vervuld is van een alles en allen 
doordringend iets, dat zich aan den mcnsch 
manifesteert door de zintuigelijk waarneembare 
wereld, dat door een soort wisselwerking aan 
elke stof hare karakteristieke eigenschappen, 
aan elk voorwerp, al naar gelang van zijn oor
sprong en van zijn vorm, zijn eigenaardige 
invloeden verleent, maar omgekeerd daarvan ook 
eigen kracht ontvangt, sterker of zwakker, dit 
beginsel schijnt ook niet het oermotief te vormen. 
Neemt men in aanmerking hoe slecht toegerust, 
hoe hulpeloos de primitieve mensch moet heb
ben gestaan tegenover allerlei bedreigingen van 
zijn leven, dan schijnt de onderstelling niet ge
waagd, dat hij duidelijk een gevoel van afhan
kelijkheid met zich zal hebben omgedragen, 
afhankelijkheid van ontelbare hom omringende 
onbekende machten. De natuurlijke neiging om 
gunstig geachte invloeden te versterken, om 
gevreesde af te wenden, en volslagen gemis aan 
kennis van causaal verband, kunnen gereedelijk 
den men-ich gobracht hebben tot handelingen, 
welke zich geleidelijk ontwikkelden tot,aan min 
of meer vaste regels gebonden gebruiken, ma
gische practijken, ten slotte alleen goed bekend 
aan deskundigen, priesters, t ooverdokters, me
dicijnmannen, of hoe men ze wil noemen.

Noodzakelijkerwijze werd do geheclc gang dor 
ontwikkeling beheerscht door het primitieve 
donken; dit konmorkt zich onder andere door 
een bepaalde neiging tot matorialiscoren en 
personifieoren van allerlei zaken, welke naar 
ons bogrip daarvoor niet vatbaar zijn; door een 
even duidelijke neiging om identiek te achten, 
om geheel te vereenzelvigen, waar slechts een 
spoor van ovorccnkoinst of zelfs in het geheel 
geen overeenkomst voor ons begrip valt waar 
te nomen, Zoo wordt bijv. een zeer bijzondere

botcokonis toegekend aan namen en aan afbeel
dingen. Namen van mcnschen, dieren, planten, 
zijn volstrekt geen abstracties, veeleer vormen 
zij iets materieels, met eigenaardige mystieke 
kracht. In sommige gedeelten van Nieuw Guinca 
kan aan het kind eerst een naam worden ge
geven, nadat dezo is afgenomen van een ander, 
die daarvoor zijn leven moet laten. Bij de To- 
radja’s wordt nu nog de waarde van een of 
andere houtsoort voor een bepaald gebruik in 
de eerste plaats beoordeeld naar den naam 
den boom; deze bepaalt de eigenschappen 
van het hout, dat hij oplevert. Afbeeldingen, 
soms cenigermate gelijkende, soms ook enkel 
bestaande uit een sT>ort geometrische figuren 
zonder een spoor van gelijkenis met hetgeen zij 
hceten te reprcsentccrcn, worden met het origi
neel geheel vereenzelvigd; de afheelding is alter 
ego van het origineel. Vandaar de gedachte, 
dat hetgeen aan de afbeelding wordt aange
daan, ook aan het origineel moet overkomen. 
Van deze gedachte is het slechts één stap naar 
het geloof, dat de naboot ing van een of ander 
verschijnsel ook hot werkelijke verschijnsel zal 
oproepen. Deze voorstellingen geven een ver
klaring van velerlei ceremoniën tot het lokken van 
regen, van gebruiken en vooral van de ongebon
denheid bij oogstfeesten, welke oorspronkelijk 
geen uiting waren van dankbaarheid, maar 
moesten dienen om de natuur, nu het gewas 
oud geworden was en moest sterven, op te wek
ken tot het scheppen van nieuw en jong plan
tenleven. Zij verklaren, waarom de Javanen-op 
bepaalde tijden cohabiteeren bij hunne rijst
velden. of deze handeling nabootsen; waarom 
in de Molukken de notenplukkers zulks doen 
bij de muskaat boom en. Allerlei dramatische 
voorstellingen, oorspronkelijk niet anders dan 
een soort analogie-tooverij, zijn als een gevolg 
van hetzelfde beginsel te verklaren. Boozo 
invloed, ziekte, worden in do gedachte gemateiia- 
liseerd; zij zijn over te dragen, af te wasschen 
r. Is vuil. Verschillende mothoden van genezing 
van zieken, welke nu nog worden gevolgd bij 
Dajaksche stammen, bij onderscheidene volken 
van Celebes, bij Niasscrs, laten nog duidelijk on
derkennen, dat de oude practijk bedoelde om 
het kwaad van den patiënt over te dragen op 
een soort beeld, waarin de ziekte gepersonifieerd 
was, hetwelk dan daarna werd verwijderd. 
Bij tal van volken tracht men rampen af te 
wenden, door het gematerialiseerde onheil over 
te dragen op eenig voorwerp, vooral op een dier, 
op een hoen bij voorkeur, hetwolk men clan 
met een prauw in zeo laat af drijven. Ook het 
bouwoffer is waarschijnlijk in zijn oudsten vorm, 
geen offer aan aardgeesten of iets van dien aard, 
maar een middel om boozen invloed te ncutra- 
lisecrcn door clezen er in te doen absorbcoïen.

Magische kracht wordt aanwezig geacht in 
het mcnschelijk en dierlijk lichaam, in alle orga
nen er van, in haar on nagels, in don adem en 
alles wat warm uit hot lichaam naar buiten komt, 
in bet bloed niot het minst. Die kracht is over 
to dragen; men kan de eigeno versterken me: 
die van anderen. Daarom worden koppeu ge
sneld, wordt het haar van den verslagene ge
bezigd aan wapens en schilden. Waar men thans 
gesnelde koppen ais boschormgeostcn boschouwt, 
moot een bepaald ceremonieel worden gehouden 
tor verzoening van do ziel van don verslagcno;
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rand vormende van liet D i en g - plateau. Na a r hofc 
Noorden heeft hij de regelmatige vulkaanhelling, 
waarop verschillende erfpachtslandcn gelegen 
zijn. Aan do Zuidzijde verheft do Prahoe zich 
mot een steden, 500 M. hoogen wand uit het 
Diëng-plateau (zie aldaar).

PRAHOE. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE DJËGONG. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE KATIR. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE LANTJA. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE LINGGIS. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE LOMBONG. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE NËGARA. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE PAJAR. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE PAJIR. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE PÉNIS. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE POEKAT. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE RËMBANG. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE SAMPAN. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE SASAK. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE SOENGSANG. Zie VAARTUIGEN.
PRAHOE TJONDONG. Zie VAARTUIGEN.
PRAJA.. Hoofd plaats der onderafdeeling Mid

den Lombok op het eiland Lombok, bekend uit 
de Lombok-expeditie. Zie LOMBOK. Ook do 
naam van het Sasaksch district van de onder
afdeeling Midden Lombok, -j

PRALAMBANG. Zie VAARTUIGEN.
PRAMBANAN. District met gelijknamige 

hoofd plaats’Van het regentschap Kalasan, resi
dentie Djokjakarta, Het heeft twee onderdistric- 
ten, nl. Kënaran en Pijoengan. Bij de districts
hoofd plaats ligt de Tjandi Prambanan, een com
plex van Hindoe-tempels"(zie bij OUDHEDEN).

PRAMBANAN. Het Westelijkste district met 
gelijknamige hoofd plaats van het tot Soesoehoe- 
nans-gebied behoorend regentschap Klatèn, af- 
decling van dien naam, residentie Socrakarta. 
Het heeft vijf onderdistrieten met name Pram
banan,—Soemopoero, Poerworëdjo, Manisrënggo 
en Këpoeroen en had eind 1905 eene bevolking 
van 57.000 zielen, w.o. 100 Europeanen en een 
tiental Chineezen. Dit district grenst over zijn ge- 
heele lengte van Noord naar Zuid aan liet gelijk
namige district in de residentie Djokjakarta. 
De hoofd plaats Prambanan ligt ^ 150 M. boven 
zee en zoowel aan den spoorweg als aan den 
grooten rijweg van Djokjakarta naar Socrakarta.

In de nabijheid der hoofd plaats liggen o.m. do 
bekende ruïnen van de Hindoetempels Pramba
nan en Tjandisèwoe (zie onder OUDHEDEN).

PRAMBANAN-TEMPELS. Deze, de schoonste 
en meest beroemde Rindoc-monumenten van 
Middcn-Java, liggen in de groote vlakte, die 
zich aan den naar het Z. afloopenden voet van 
den Merapi uitbreidt, in de nabijheid van de desa 
Prambanan (Brambanan) en aan don weg van 
Djokjakarta naar Socrakarta, even over do grens 
van de residentie Socrakarta. Zij zijn onder den 
naam van de bouwvallen van Prambanan bekend. 
Van de tempels, die op do Prambanan-vlakte lig
gen, zijn in deze Encycl. beschreven Tj. Scwoe, Tj. 
Sari, Tj. Kalasan of Kali Bening, Tj. Idjo on 
Tj. Abang. Van de Prambanan-grocp in engeron 
zin, ook met den modern-Javaanscken naam 
de L&r& Djonggrang-tempels gehoeten, valt hier 
nog een en ander mede te deelon.

Van alle Hindoe-tempels van Java hebben de 
tjandi’s, die over de Prambanan-vlakte verspreid 
zijn, ook in vroeger tijd het meest de aandacht 
der Europeanen getrokken. De oudsto be-

als gevoelen do animistisch denkenden zelve, 
dat hetgeen past in de dynamistische samen
leving, in de animistische niet op zijn plaats 
is. De magische werking van speeksel, urine, 
faeces, blijkt nog duidelijk uit do menigvuldige 
toepassing bij de behandeling van wonden en 
dergelijke. Ook do zeer onsmakelijke slotver
maning van een langdurig dansfeest der Kaja- 
kaja’s, ter gelegenheid van de wisseling van 
het seizoen, doet wel blijken van hot geloof aan 
de heilzame kracht van faecos. Magisch in zeer 
sterke mate is het vuur, en nllos wat in het 

bewerkt, gehard is, wat de hitte er van in 
zich heeft geconcentreerd. De zeer talrijke 
voorschriften, in acht te nemen bij het potten
bakken, en vóór dien bij het halen van de klei; 
de merkwaardige afweer-ccrcmoniën, welke noo- 
dig worden geoordeeld als een stuk aardewerk 
komt te breken: de uiteenloopende gebruiken, 
waarbij potscherven te pas komen, deze alle 
demonstroeren het geloof aan de magie van 
het vuur. Magisch zijn ook allerlei planten, en 
niet minder tal van levenloozc voorwerpen, 
hetzij dat deze gevormd zijn door de natuur, 
hetzij dat zij hun vorm kregen uit do handen van 
den monsch. Het fetisisme (zie aldaar) kan 
beschouwd worden als een uiting van liet ge
loof aan deze magie, hoe het ook later door 
het animisme moge zijn beinvloed geworden. 
Fetisen worden dan ook niet zoo zeer vereerd, 
maar versterkt, gevoed; men bestrijkt ze met 
bloed, met roode verf (bloed-Ersatz), men draagt 
er de kracht van andere magische stoffen op 
over. Tal van gebruiken, van ceremoniën, welke 
hun oorsprong vinden in het pracanimisme of 
dynamisme, zijn in de animistisch denkende 
samenlevingen, meer of minder hervormd, toch 
duidelijk te herkennen. Hetgeen Tylor zegt van 
het animisme, dat het van volken op zeer lagen 
trap van beschaving, wel aanmerkelijk ge
wijzigd, maar van het begin tot het einde in 
ononderbroken samenhang, uitreikt tot midden 
in de moderne cultuur, kan voor het praeani- 
misine ook onveranderd gelden.

Literatuur: K. Th. Prcusz, Der Ursprung 
der Religion und Kunst, Globus J904—1905; 
Der Ursprung der Menschenopfcr in Mexico, 
Globus 1904; A. Vierhand’, Die Anfange der 
Religion und Zauberei, Globus 1907; R. R. 
Marett, On the Threshold of Religion; Mr. F. D. 
E. van Ossenbruggen, Het primitieve denken, 
enz., bijdrage tot de prae-animistische theorie, 
Bijdragen Kon. Inst. 1916; C. Spat, Animisme 
en prac-animisme, Ned. Indië oud en nieuw 
1916; Dr. Alb. O Kruyt, Measa, bijdrage tot 
het dynamisme der Barée-sprekcnde Toradja’s, 
Bijdragen Kon. Inst. 1918; Dr. A. Rutgers van 
der Loeff, Over het- zoogen. pracanimisme in 
verband met de theologie, Theologisch Tijd
schrift 1918.

PRAGAAN. Onderdistrict van hel district Ba - 
ratlaoet, controle afdeeling Zuid-Soc men Öp, af- 
deeling en regentschap Soemënëp, residentie Ma- 
doera. De standplaats van den ass. wedana is de 
belangrijke desa Prendoean, aan den grooten 
postweg van Soemënëp naar Pamëkasan, alwaar 
zich een zeer drukke pasar en een halte van de 
Madoera-stoomtram bevinden.

PRAHOE. Vulkaan, 2565 M. hoog, op de grens 
van vijf resfdëntiën (Pëkalongan, Semarang, Kë- 
doe, Bagëlèn en Banjoemas), den Noordelijken

)
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Bchrij ving is die van don onderkoopman on fiskaal 
van Semarang, Lons, die in 1733 over do bouw
vallen schreef. Van Imhoff maakte er gewag 
van in 174C on in 1800—7 gaf Cornclius, 
na con nauwkeurig onderzoek tor plaatso, er 
tcckeningen on beschrijvingen van. Doch do 
meer algemccno bekendheid dagteokont corst 
uit den tijd van Rafflcs on Orawfurd. Later hob- 
bon inzonderheid Brumund on Hoepermans zich 
voor do kennis dezer oudheden verdienstelijk 
gemaakt. Do belangrijksto arbeid is echter te 
danken aan do Oudheidkundige Voreoniging te 
Djokjakarta, dio do eigenlijke L&rS, Djonggrang- 
tompels opnieuw on veel vollediger dan Corne- 
lius had kunnen doen, liot ontgraven. Do eorsto 
leider van dezen arbeid, Ijzerman, gaf eon be
schrijving van alle tempels, gebouwen on beelden 
in do vlakte van Prambanan, vergezeld van 
eone kaart, van plattegrondon, teokeningen 
en lichtdrukken. Het werk werd door Gronc-

om beschorming vragon. Do ontgravon deelen 
van don tcmpol behooron tot het fraaiste, beeld
houwwerk, dat op Java word aangetroffen; het 
bevindt zich in vier rijen om don gcheolcn tom- 
pol: vlak boven den voet, aan do buiten- en aan 
do binnenzijdo der borstwering van don ingang 
en tegenover laatstbedoelde reeks, aan den 
buitenmuur van don cigonlijkon tempel. Hot 
beeldhouwwerk dor onderste reeks, boven don 
zwaar geprofilcorden voet, vertoont in elk der 
24 vakken een gedurig gewijzigde herhaling van 
dezelfde groep: con nis met vooruitspringenden 
bovendorpel in den vorm van een gestyleorden 
monsterkop, met een bidschel midden er in, 
in het kasement eon mythische leeuw, aan wcors- 
zijden ervan een boom en onder dezon boom 
twee kinnara’s of. tweo bekende dieren. In 
do hoeken, gevormd door do wanden van den 
voet en do trappen, zijn fraaie hoek versieringen 
geschoven mot mannen- en vrouwenbeelden. 
Van het beeldwerk dor twecdo reeks, aan de 
buitenzijde der borstwering, is veel verloren ge
gaan. In allo kasemonten stonden, geheel vrij 
van den achterwand, drie in houding telkens ge
wijzigde, elkaar omvattende of togon elkander 
aanlounendo vrouwenbeelden, hemelnimfen of 
apsarasas, rijk versierd, naakt en buitenge
meen welgevormd. Hot merkwaardigste beeld
werk naar don inhoud der voorstellingen, be
vindt zich aan den binnenkant der 11/2 M. hooge 
borstwering; daar is in kasementen het eerste 
gcdcelto der Rama-legcnde voorgesteld, van 
den aanvang af tot aan don overtocht van den 
vasten wal van Vóór-Indië naar Ceylon. Ook hier 
ontbreken eon aantal stukken, ongerekend do 
hiaten in het steenen verhaal, waaraan do be
perkte ruimte schuld is. Maakt men na do be
zichtiging van deze bas-reliofs rechtsomkeert, 
dan kan men bij do beschouwing van de reeks 
beeldhouwwerk aan den muur van don tempel 
zclvcn, constateeren, in hoe hooge mate de orna
mentatie van dezen Qiwaïtischen tempel met dio 
van Boeddhistische heiligdommen overeenkomt. 
Eenzelfdo motief is hier 24 malen herhaald: een 
godenbeeld in het midden, niet als dó beelden 
binnonstempels op con lotuskussen, maar op 
eon bcklceden troon gezeten, do boenen onder het 
lichaam gekruist, steeds met de gewone godeu- 
versiorselcn: lichtschijf, hoogen hoofdtooien 
oopawita. Aan weerszijden van dit beold zitten 
in 2 kasomonten, drie, enkele malen twee per
sonen, meestal mannen, in godenornaat, maar 
veelal zonder aureool of oopawita, soms ook zon
der kroon. Men heeft gomeend in deze groepen 
Bodhisattwa’s met hunno volgelingen te mooten 
zien. Do tempel is echter zuiver Qiwaïtisch, zoo- 
dat do opvatting van dezo beelden als do hooders 
der windstreken meor aanboYclenswaardig is.

Do Wjsj n o c-t e m pol ligt Noordwaarts 
van den vorigon ; binnonstempels bevonden zich 4 
Wisjnoc-beeldon on aan den buitenkant geven do 
beeldgroepen godenbeelden te zien op een hoogen 
troon, zondor lotuskusson, gezeten tusschon 
tweo naast on achtor hen staando vrouwon.

Do B r a h. m a-t .c m p.o L komt in bouw ge
heel met don Wisjnoe-tompel overeen, maar 
heeft nog meer geleden; behalve do Brakma- 
bceldon in do inwendige ruimte, zijn or aan do 
buitenzijde boeldon te zien van rësiV,

Van do Oostelijke tempels valt weinig anders 
to zoggen dan dat zij do in don aanvang genoom-

man op veel minder degelijke wijze voortgezet 
en dezo beschreef daarna de Lara-Djonggrang- 
tempels nador in een tekst, die con verzameling 
afbeeldingen der uitgegraven bas-reliefs toe
licht. Hoe sterk do verweering is der oudo 
andesiet-lava’s, blijkt uit hot treurig verval van 
do beeldengroepen en reliëfs ook van deze tem
pels, welker ontgraving toch van nog botrokko- 
lijk recenton datum is.

Do Laia-Djonggrang-groop heeft eenmaal een 
vierkant gevormd, waarvan de zijden naar do 
windstrekon gericht waren. Do middengroop, 
uit acht tempels bestaande, staat op een in 1893 
on ’94 ontgraven plateau; de sobere lijnen der 
geheel van bas-reliefs verstoken wanden van 
doze vorhooging vormon een eigenaardig con
trast met do rijke versiering der tempels. Een 
ringmuur van 170 M. in het vierkant sloot do 
groop in; buiten dien muur waren, in drie elkan
der omgevendo vierkanten, zeer kleine tjandi’s 
gebouwd, waarschijnlijk 157; een twecdo en een 
derde ringmuur, resp. van 220 en 390 M. zijde, 
lagon hior omheen. De zes grootsto tempels der 
groop staan in 2 rijen, do hoofdtempel, de eigen- 
lijko Tj. Laru-Djonggrang, do grootsto en hoog
ste van allen, ook do Q i w a-t o m p o 1 gcheeton, 
is do middelste aan de Westzijde' ên_hócft vier 
kamers, evenals Tj. Kalasan. Voorts is ook hier 
oen omgang met borstwering aanwezig, maar 
naar het terras klom men langs een trap on naar 
do tompclkamors ovenzoo. Do vloeren dezer 
kamers werden zoo hoog gelegd om ruimto to 
winnen voor viorkanto putton, die bij den bouw 
van den tempolvoot werden uitgespaard ; in eiken 
tempel wordt croon aangetroffen. Waarschijnlijk 
hebben dezo putton gediend om do aseh van 
uanzionlijkc porsonon op to nomen. Do versiering 
der tempelpoorton is bijna geheel verdwenen, 
maar do meeste beelden binnonstempels zijn nog 
aanwezig; £iwa als Goeroe, als Kala on als Ma- 
hadéwa; Doorga, Ganc9a; Brahma, Wisjnoo; 
voorts do nandj, Soerja, de zonnogod, en Tjandra, 
de maangod. Het Doorgabocld is onderden nuam 

L&ia-Djonggrang, de dochter van don held 
van do liuldo

van
liatoo Baka, nog hot voorworp 
der Javanen uit don omtrek, uit Solo on Djokja, 
dio om de 35 dagen, wannoor de pasar op Vrijdag 
valt, hior bloomon en wierook komen offeren 
on het beeld mot borèh zalven; maar ook hadji’s 
volgon dat gebruik on Indo’s on zelfs Europoanon 
komon het Doorga-beeld een of andero gunst of
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PRAMBANAN- TEMPELS -PRANG SABIL.; 502
cn omvattendeSidoard jo der residentie Soerabaja 

de districten Boelang en Krian. De bevolking 
telde uit. 191Ö: 320 Europeanen, 1260 Chineezen, 
60 andere Vreemde Oosterlingen en 211.000 
Inlanders.

PRANAüJIWA (jav.). Zie EUCHRESTA.
PRANADJIWA (ZOETE). Zie STERCULIA 

JAVANICA. .
PRANAP. Groote kampong in Boven Indragi- 

ri, niet ver van de grens der K wan tan-Districten, 
standplaats van den Soetan Moeda van Indragiri, 
den rijksbestierdcr, die het dagelijksch bestuur 
over Boven-Indragiri voert. Deze landsgrootc 
bewoont een fraaie woning aan de overzijde der 
kampoeng. In de kampoeng staan een pasang- 
gralian cn een Inlandsche landschapssohool. Het 
is het eindpunt van een vrij belangrijken, zeer 
ouden handelsweg, die bij Padang Lawas (zie 
aldaar) aan de Batang Hari begint.

PRANG SABIL, d. i. de „oorlog op den weg 
(Gods)”, dwz. de heilige oorlog (het Arabische 
woord sabil beteekent weg). Aldus noemen de 
Mohammedanen in Ned. Indië den strijd tegen 
de ongeloovigcn. De in de Arabische wetgeleerde 
werken daarvoor gebruikelijke benaming is 
djilidd (d. i. letterlijk: inspanning van krachten, 
ijvering). Deelname aan den djilidd geldt volgens 
de wet als een geloofsplicht.

Dit is niet altijd het geval geweest. Aanvan
kelijk moesten Mohammeds aanhangers te Mekka 
hethundoorde ongeloovige Arabieren aangedane 
onrecht lijdzaam verdragen. Verzet zou toen 
ook feitelijk niet mogelijk zijn geweest. Na de 
hidjrah (zie aldaar) veranderde deze toestand 
door de hulp der inwoners van Medinah. Nadat 
in den Koran eerst verlof tot verdediging aan de 
Moslims was gegeven, begonnen de gevechten 
tegen de Mekkanen en andere stammen zich 
tot een meer omvangrijken strijd te ontwikkelen, 
welke ook aanvallenderwijze werd gevoerd en 
zelfs na de verovering van Mekka in het jaar 
8 nog bleef voortduren tegen verscheidene niet 
bekeerde Arabische stammen. Na Mohammeds

de beelden bevatten on van de ovorige bouw
vallen is niets bijzonders te vermelden; zij zijn, 
op den voet en enkele muurbrokkon na, geheel 
verloren gegaan.

Op de Prambanan-vlakte liggen, behalve de 
reeds genoemde, nog cenigo bouwvallen, die 
vermelding verdienen. Vooreerst Tj. Loc m- 
b o e n g, uit één hoofdtempel en 16 kleine 
tjandi’s bestaande, tusschen Tj. Lira Djong- 
grang en Tj. Sèwoe. Hij was mot schoon on uit
voerig beeldhouwwerk bedekt, o. a. bijna lovons- 
groote mannelijke en vrouwolijke figuren. Blij
kens de vele onvoltooide beelden is de afwerking 
gestaakt.

Do Tj. P1 a o s a n behoort, met Tj. Sari, 
tot de Boeddhistische tempels in de Vorsten
landen, die in anderen vorm zijn gebouwd dan 
den regelmatigen in- en uitspringenden twintig- 
hoek en is de Noordclijkstc tempel in do Pram- 
banan-vlakte, ten Oosten van de boven-Oepah 
gelegen. De benedenkamers van de beide hoofd
gebouwen, wihara’s, zijn redelijk bewaard ge
bleven, maar bovenverdieping en dak zijn inge
stort; de aanwezige beelden, Bodhisattwa’s 
voorstellende, zijn van bijzondere grootte, schoon 
gehouwen en prachtig versierd; do buitenmuren 
waren kunstig met halfverheven beeldwerk be
houwen; de twee gebouwen zijn ingesloten door 
vierkante muren en om den rechthoek, dien deze 
samen vormen, liggen drie omloopondo rijen 
tempeltjes, waarvan do binnenste met die van 
Tj. Sèwoe overeenkomt. (Verbeek, Oudh. v. 
Java, bl. 189, no. 364; Ijzerman, Beschr. d. oudh. 
pl. 29 en 30; Veth, Java, 2e dr. I, bl. 168).

Tj. I{ a 1 o n g a n of S o d j i w a n word in 
1893 door de Vereeniging te Djokjakarta ont
graven, en toen is een geheel ongeschonden, 
schoon gebeiteld Boeddha-beeld ontdekt. Het 
hoofdbeeld, dat eenmaal op het altaar gezeten 
was, lag aan stukken op den grond. Merkwaardig 
is, dat zich voor het altaar een put bevindt. 

Over de andere tempels op de Prambanan- 
^ \ vlakte werd in het art. OUDHEDEN gesproken.

/ /..csi/fc::. *-?. V Literatuur .- Mackenzie in Vorh. Bat. Gen. 7
S's "' ■(VI814) p. 1 vlg.; Brumund, Indiana I en II

•' —54); Hoepermans in Ra pp. Oud. Dienst
V / •/?■> ( ^913 p. 241—268; Verbeek, Oudheden van Java,

(//j^'r‘' .1891, bl. 179, en de uitvoerige Jiteratuur-opgaaf 
JJy'. -'"f '**■" ' aldaar; J. W. Ijzerman, Beschr. der oudh, nabij
'• ; t'V de grens der res. Soerakarta en Djokjakarta. Met 

/v * jffl 1 atlas. Uitgeg. door het Batav. Gen., Bat. en ’sGrav 
1891; I. Groneman, Tjandi Parambanan op 
Midden-Java na de ontgraving. Met lichtdruk
ken door Cephas, uitgeg. van wege het Kon. Inst. 
d. T. L. en Vlk. v. N.-L, Leiden 18931Veth, Java, - 
2e dr. dl. I. 1896, bl. 154—172; I. Groneman, De 
Hindoe-bouw vallen in do Parambananvlakte, 
Sem. Soer. 1900; Von Sahcr, De versierende 
kunsten in N. O.-I, 1900; Rouffaer, Monu
mentale kunst op Java, Gids 1901; Brandes, 
De waarde van Tj. Prambanan enz. Tijdschr. 
Bat. Gen. 47 (1904) p. 414—432; Martine Tonnet, 
De godenbeelden aan den buitenmuur van den 
Qiwatempcl te Tjandi Prambanan en do ver
moedelijke leeftijd van die tempclgrocp (Bijdr. 
T- L- en Vlk. 7e volgr. VI (1908), p. 128—149); 
Kncbcl in Rapp. Oudh. Comm. 1 909, p. 20—120; 
Scholtema, Mon urnen tal Java (1912), p. 69-98;- 
Jochim, Prambanan on
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dood, toen de Moslims hunne heerschappij ver 
buiten de grenzen van Arabië over een steeds 
toenemend gebied wisten uittebreiden, bleef de 
djilidd nog lang een der gewichtigste aangelegen
heden der Moslimsche gemeente.

Reeds in de te Medinah geopenbaarde gedeel
ten van den Koran was sterk aangedrongen op 
ieders deelname aan den strijd ter verdediging 
van den Islam. Nu werd de leer geformuleerd, 
dat het volgens Allahs wil een godsdienstplicht 
der Moslims was om alle kafir’s te onderwerpen. 
Naar de voorstelling dier dagen had reeds de 
Profeet zelf gezegd: „Mij is bevolen, de onge
loovigcn te bestrijden, tot dat zij de geloofsbe- 
kentenis afleggen of bereid zijn, tribuut te be
talen.” De leer van den djilidd werd nu in dezen 
vorm een integreerend bestanddeel van de Mo
hammedaan sche wet. De taak der Moslimsche 
gemeente om onder leiding van haren imdm alle 
ongeloovigcn te onderwerpen mag niet als vol
eindigd worden beschouwd, voordat alle kdjir's 
Allah’s gezag hebben erkend. Tot op dien tijd 
is de gehcele wereld verdeeld in een ddr al-lal dm 
(gebied van den Islam) en een ddr al-harb (ge
bied van den oorlog, dat zoo spoedig als de om
standigheden het toelaten door de Moslims aan 
den Islam onderworpen moet worden). Gezag 
van ongeloovigcn over Moslims is volgens do

omliggende tempels 
^-Tijdschr. Bat. Gem 54 (1912), p. 470—514.

PRA'MBON. Contróle-afdeeïing in de afdeeling
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wcttelijko theorie een geheel abnormaal 
schijnsel, waaraan zoo spoedig mogclijk een 
•einde behoort gemaakt te worden. Elke oorlog 
van Mohammedanen tegen andersdenkenden 
•geldt als heilige oorlog, evenals ieder verzet 
•eener Moslimsche bevolking tegen Europccsch 
gezag in de koloniën; zelfs strooptochten en 
•zccroovcrijcn van Inlanders worden liefst met 
den naam djihdd of -prang sabil bestempeld.

Over de hoofdzaken der leer betreffende den 
djihdd bestaat in den Islam geen verschil van 
gevoelen. Alle wetgeleerden zijn het daarover 
in verschillende perioden steeds eens geweest 
en meer dan eenig ander deel der Moslimsche 
wet is deze leer in alle Mohammed aan scho 
landen populair geworden (zie ISLAM III, a). 
Zij verheft in hooge mate het gevoel van eigen
waarde der groote menigte. Met trots gevoelt 
deze, te behooren tot cene gemeenschap, aan 
welke God zelf de heerschappij over de wereld 
heeft beloofd. Ijdele verwachtingen voor de 
toekomst verleenen aan dit besef kracht onder 
de onontwikkelde Moslims en hunne gering
schatting van ongeloovigen vindt daarin steun. 
Modern gevormde Moslims begrijpen wel, dat 
deze middeleeuwsche djihdd-\eGT niet meer be
antwoordt aan de thans bestaande toestanden 
•en verhoudingen en ook de meer ontwikkelde 
wetgeleerden kunnen slechts nadeelen en ellende 
voor de Moslims duchten van eene werkelijke 
toepassing der djihdd-voorschriften. Toch zouden 
zij het vertrouwen der groote massa verbeuren, 
indien zij de geldigheid der oude wetstheorie van 
den heiligen oorlog openlijk wilden betwisten. 
In koloniën met eene talrijke Moliammedaansche 
bevolking blijft dit leerstuk dus een latent ge
vaar, dat in tijden van onrust en ontevredenheid 
steeds tot uitbarsting dreigt te komen. Ecrbie- 
diging der godsdienstige gevoelens van de Mos- 
ïimschelnlandersop dit punt is natuurlijk buiten
gesloten voor het Europeesch gezag. Zelfs de 
theoretische bespreking van het hoofdstuk over 
den djihdd in de Moslimsche scholen zou niet 
geduld kunnen worden (zie PANISLAMISME).

Literatuur-. C. >Snouck Hurgronje, De Islam 
p. 47—50 ( De Gids 1880, II, 403—472);fDe 
beteekenis van den Islam voor zijne belijders in 
Ned.-Indië, Leiden, 1883, p. 30 vv.;|Do laatste 
vermaning van Mohammed aan zijne gemeente 
uitgevaardigd in het jaar 1880 n. Chr.( Ind. Gids 
1884, II, 1—18); De Atjèhcrs I, 171 vv., II, 372 
(The Achehnese I, 100 vv., II, 337);jpDc Islam p. 
30 v. (Groote godsdiensten II, 262 v.)£Hct Mo
hammedanisme (in Colijn’s Ncerland’s Indië I, 
p. 250); Heilige oorlog made in Germany (De 
Gids 1015 Jan.);(Nederland en de Islam, Leiden 
1915 p. 7 vv., p. 103 vv.; Mohammedanism (Lec- 
t ures, New-York 1910) p*. 59; U’h. W. Juynboll, 
Handleid. t. d. kennis der Mohamm. wet, p. 329 
vv. (Handbuchd. islam. Ges., p. 336 vv.); H.Th. 
Obbink, De heilige oorlog volgens den Koran, 
Leiden 1901 (Disserl. Utrecht); P. J. Veth, De 
heilige oorlog in den Imlischen Archipel (Tijdschr. 
v. Ned.-Indië, 1870, I, 107 vv.).

PR ASMAN (DAOEN) (batav. mal.). Zie EU- 
PATORIUM TRIPLINERVE.

PRAUW. Zie VAARTUIGEN.
PRAWATA of PROEWATA. Hoofd plaats van 

het district Oendakan (zie aldaar), afdecling en 
regentschap Koedoes. De plaats is gelegen ten 
Zuiden van dé Rawagedc.

PREANGER REGENTSCHAPPEN. Land
beschrijving. Residentie op Java, beslaat 
i Vq van het gehccle eiland. De inlandscho 
naam is Tanah Prijangan, afkorting van Para- 
hijangan = verblijf van de geesten. Het gewest 
wordt begrensd: ten N. door de residenties 
Batavia en Chcribon, ten O. door Cheribon en 
Banjoemas, ten Z. en Z.W. door den Indischen 
Oceaan en ten W. door Bantam. In het N. loopt 
de grens over den kam van het Salak-Gëdé- 
cn het Boerangrang-Tangkoebanprahoe-gebergtc; 
in het O. scheidt de Tji Tandocj, over eene groote 
uitgestrektheid, de Preanger Regentschappen 
van Banjoemas. De Zuidkust heeft een regelmatig 
beloop; alleen in het W. dringen de Wijnkoops- 
baai of Palaboehan Ratoe en de Zandbaai of 
Tjilëtoe en in het Z. O. de Panandjoengbaai, — 
door het schiereiland van dien naam verdeeld 
in Dirk de Vries-baai of Bocht van Parigi en 
Mauritsbaai

ver-

eenige mijlen landwaarts in. 
De beide laatstgenoemde bochten begrenzen 
het genoemde schiereiland Panandjoeng, dat met 
een zeer smalle, laaggelegen landengte aan het 
vaste land verbonden is. Aan de Z.- en Z.W.
kust steken Oedjoeng Tjilaoeteureun,_0. Gëntèng 
en Tandjocng Antjol in geringe mate in zee uit. 
Het eenige, tot dit gewest behoorende eiland is 
Noesa Wcró, groot 33 hectaren en gelegen tus- 
schen Noesa Kambangan en de Oostkust der 
residentie.

De oppervlakte bedraagt ^ 21524 K.M2., bij de 
volkstellingen op het eind der jaren 1895, 1900 
en 1905 telde de bevolking respectievelijk 
2.195.000, 2.436.000 en 2.697.000 zielen of 107, 
119 en 132 per K.M2. In de vermeerdering van 
het zielental op Java en Madoera heeft deze resi
dentie een ruim aandeel gehad. Volgens opgaven 
van ulto. 1915 telde de bevolking reeds meer 
dan 3 millioen zielen, dus zonder het regentschap 
Tjiamis, dat tot 1 Jan. 1916 bij de residentie 
Cheribon behoorde.

Het Noordelijke gedeelte en het Oostelijke 
middenstuk van dit zeer bergachtige gewest be
staan bijna geheel uit vulkanisch terrein, ge
vormd door uitbarstingen van de talrijke vul
kanen, welker begroeide toppen zich van 1800 
tot 3000 M. boven zee verheffen en welker uit- 
barstingsproducten eerst langs hunne hellingen 
en later voor een groot deel door stroomend 
water over het tertiaire grondgebergte werden 
uitgespreid. Er is bijna geen landstreek op aarde, 
waar op eene uitgestrektheid van dezo grootte 
zoovele, deels nog werkende, deels vroeger zeer 
werkzame vulkanen voorkomen als in dit gedeelte 

% van dit gewest worden aangetroffen. Tijdens den 
ophouw dier vulkanen ontstonden hooggelegen 
binnenmeren, die later door vulkanische produc
ten werden gedempt en door eene rivier gedrai
neerd. Do voornaamste dezer voorraaligo meren 
zijn de thans dichtbevolkte en vruchtbare vlakten 
van Bandocng, van Garoet en Socmëdang. 
Eerstgenoemde is door een smallen' bergrug, 
uit brecciën bestaande, in tweeën gedeeld, de bei
de laatste zijn geheel door vulkanisch terrein om
geven. Hot geheelc Zuidelijke deel en de N.O. 
hoek van do residentie worden ingenomen door 
tertiair gesteente; in het midden zijn het brec
ciën, zandstccnen en mcrgels; tusschen Parigi en 
Pameungpcuk aan de Oostzyde en tusschen 
Sindangbarang en Oedjoeng Gëntèng in hot 
Westen bestaat do bodem uit kalksteenon. In de
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Tji Karang cn do Tji Lotoc, in deafdeoling 
Sockabocmi. Al deze rivieren hebben een Zuid- 
ziïiClwesteïyken loop. Do Tji Letoe valt in de 
baai van dien naam, ook Zandbaai goheoton? 
de Tji Mandiri, eene vrij belangrijke rivier,, 
mondt uit in do Wijnkoopsbaai; hare 
ste rechterzijrivieren zijn do Tji Tjatih cn do Tji 
Tarik. Do Tji Baréno maakt met hare zijrivieren 
de grens uit tusschcn de Preanger en Bantam.

Tot het stroomgebied van de Java-zce belmo
ren de belangrijkste rivieren van het gewest, nl. do 
Tji Tarocm, welke op den G. Wajang ontspringt, 
do Bandoengsche vlalcto draineert cn na haro 
voornaamste zijrivier, de Tji Sokan opgenomen 
te hebben, Noordwaarts stroomende, voor een 
deel de grens tusschcn dit gewest en Krawan& 
uitmaakt. Vnn hare talrijke zijrivieren vermelden 
wij: do Tji Tarik, de Tji Kapoendoeng, die door 
Bandoeng.stroomt, de Tji Mcta, de Tji Sangkocj, 
de Tji Mahi met hoogen waterval, de Tji Héa, de 
Tji Widej en do Tji Goendoel. Waar de Tji Ta- 
roern do W.-grens van de vlakte doorbreekt vormt 
zij een fraaien, broeden waterval, Tjoeroeg 
Halimoen geheeten.

De Tji Manoek, mede zeer belangrijk, ont
springt op de Z.0. helling van den Papandajan, 
stroomt langs Garoet, Baloeboerlimbangan, Dar- 
maradja en Tómo, waar zij bevaarbaar wordt en 
het gewest verlaat. Hare voornaamste zijrivieren 
zijn de reeds genoemde Tji Pèlès en de Tji Loe- 
toeng. Van boven vermelderivieren is alleen de Tji 
Tandooj, wat haar loop binnen of op de grens van 
het gewest betreft, voorde scheepvaart geschikt. 
Zij is bijna over haar geheele lengte voor kleine 
prauwen bevaarbaar. Vóór het in exploitatie 
komen der spoorwegen was er druk verkeer op 
deze rivier door het vervoer van koffie en zout 
van Bandjar af, op ongeveer 75 K.M. van do 
monding gelegen.

Behalve de genoemde moerassen aan de oevers 
van de Tji Taroem is nog meldenswaard de grooto 
rawa Lakbok ten Z.0. van Bandjar tusschcn do 
Tji Tandoej en de Tji Sèël, verder heeft men 
nog eenige meertjes, waarvan de voornaamste 
zijn de §i.toe Bagöndit ten 0. van Garoet, do 
Sitoe Tji Leun tja op het plateau van Pangalè- 
ngan.,_TëIaga Patèngan,een kratermeer ten W. van 
de Patoeha met ondergrondschen, natuurlijken 
waterafvoer, Tölaga Bodas, een aluinmeer in den 
krater van den vulkaan van dien naam en Tö
laga Warna, het kleurenrijke meer op de helling 
van den Gödó. In dit gewest vindt men ook een 
25tal warme bronnen, waarvan 15 in vulkanisch 
en 10 in tertiair terrein. Bekend is die achter 
het buitenverblijf Tjipanas van den Gouv.-Gen. 
Verscheidene dezer bronnen worden gevonden 
aan den Oostelijken voet van den Tampomas.

Aan nuttige mineralen is dit gewest, voorzoo- 
ver bekend, vrij arm. Men vindt koper-, lood- 
en zinkcrlsen in het riviertje Tji Karang, bij do 
desa van dien naam, maar deze bleken bij onder
zoek voor ontginning niet rijk genoeg; de ligging 
der terreinen nabij Java’s Zuidkust is boven
dien niet bevorderlijk voor eene exploitatie. Zie 
MIJNBOUW; MIJNONTGINNING. Zwavel 
wordt slechts bij enkele solfataren o. a. van den 
Wajang, den Papandajan en andere vulkanen 
verzameld voor inlandsch verbruik. Van do 
eoeeeno kwartszandsteenen, in het district Tji- 
randjang (afd. Tjiandjoer) vooral, maakt 
slijpsteenen; voor neuten onder do stijlen hunner

omstreken van de Tjilötoe- of Zandbaai zijn ge
steenten aangetroffen, 
lagen, waaruit Java’s bodem grootendecls be- 
staat, nl. schiefcrs, kwartsictcn en andere kristal- 
lijne gesteenten, die tot de krijtformatie gere
kend worden.

Het bovenvermelde vulkanische terrein in deze 
residentie is te onderscheiden in een Oostelijk 
en een Westelijk, daarmede samenhangend deel. 
Het grootere, Oostelijko deel beslaat cene opper
vlakte van meer dan 6600 K.M2., waaruit 39 vul- 
kaankegels oprijzen. Zij liggen vrij onregelmatig 
door elkaar, maar kunnen, volgens Verbeek, in 
reeksen gerangschikt worden. Dikwyls zijn twee 
toppen zoo dicht bij elkander gelegen, dat de 
hellingen op groote hoogte in elkander loopen 
en het schijnt alsof men niet twee, maar slechts 
één vulkaan met twee eruptie-punten voor zich 
heeft.

De vlakte van Bandoeng, die van het O. naar 
het W. zich uitstrekt, is gemiddeld 60 K.M. lang 
en 15 K.M. breed; zij ligt van 650—680 M. boven 
zee. Een smalle bergrug uit brccciën bestaande 
die van N. naar Z. loopt, deelt do vlakte in eene 
grootere Oostelijke en eeno kleinere Westelijke 
helft. Zij behoort over hare geheele lengte tot 
het stroomgebied van de Tji Taroem en hare zij
rivieren. In het Oosten zijn nog aanwezig do moe
rassen Moendjoel ten Z. en Loear ten N. van 
genoemde rivier, als laatste overblijfselen van 
het groote binnenmeer. De vlakte van Garoet of 
de Limbangan-vlakte is 25 K.M. lang en 4,5 
K.M. breed; zij watert naar het N. af door de Tji 
Manoek. De veel kleinere vlakte van Soemëdang, 
in het midden waarvan de plaats van dezen naam 
b'gt, is gemiddeld 460 M. hoog cn heeft de Tji Pè
lès tot afvoerrivier.

Ofschoon de berghellingen aan de Zuidkust het 
strand zeer dicht naderen, treft men aldaar bijna 
overal eene smalle strook zeezand aan. Op som
mige plaatsen heeft dit zand tot duinvorming 
aanleiding gegeven. Oostwaarts van Pameung- 
peuk is over eene lengte van enkele kilometers 
eene driedubbele duinenrij ontstaan met toppen 
van 20—35 M. hoogte. Hoogstwaarschijnlijk heb
ben koraalriffen, zooals er op verschillende pun-' 
ten van de kust zijn aangetroffen, onder den in
vloed van den passaatwind, tot de vorming der 
duinreeks en van afzonderlijke duinen, welke uit 
donker vulkanisch zand bestaan, aanleiding 
gegeven.

De rivieren van dit gewest belmoren tot het 
stroomgebied van de Java-zee en dat van den 
Indischen Oceaan. De waterscheiding tusschon 
beide gebieden loopt van den top van den Tjakra- 
boeana in Z.W. richting over den Galoenggoeng * 
den Tjikoeraj, den Papandajan. den Wajang, den 
Patoeha, van daar N. W.waarts naar den top van 
den Gödó en verder Westwaarts over de grens 
tusschen de Preanger en Batavia.

Tot het stroomgebied van den Ind. Oceaan be
lmoren : Van Oost naar West de Tji Tandoej met 
de Tji Sèël, de Tjidjoelang, de Tji Mödang, de Tji 
Woelan, de Tji Langla, de Tji Patocdjah in de 
afdeeling Tasikmalaja; de Tji Sanggiri, de Tji 
KoncTangën‘cTeTjï Lak! in de afd. Gariet; de Tji 
Daoen. de Tji Sadéa, de Tji Boeni, die 
groot deel van hare lengte langs den Noorde
lijken rand van den Bèngbrèngwand stroomt, 
de Tji Djampang en de Tji Balapoelang op
neemt, in de afd. Tjiandjoer; de Tji Kaso, de

ouder dan do miocceno
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..

!

!

over een

men



PREANGER REGENTSCHAPPEN. 50&

op palen gebouwde woningen gebruiken do Socn- 
daneezen gewoon lijk platte rolsteenen van arnle- 
siot, verkregen uit de rivierbeddingen, of de go
makkelijk te beworken kleisteonen uit de breccic- 
etage. Op vulkanisoho terreinen worden do 
lava-achtige andesicten en bazalten tot vierkanto 
neuten gehakt. Uit do roodo klei worden goede 
melselsteenen gebakken; kalk van zeer goede 
hoedanigheid wordt veel gebrand bij Tagogapoe, 
Tjibadak en elders, waar in de nabijheid 
do spoorbaan goede kalk voorkomt.

De vulkanische terreinen en oudo meerbodems 
in dit gewest zijn de vruchtbaarste en zijn vrij 
dicht bevolkt, nl. de afdeelingcn Tasikmalaja, 
Limbangan, Bandoeng en gedeelten van de af
deelingcn Tjiandjoer en Sockaboemi. Sedert 
1871 is dit gewest zeer in welvaart vooruitgegaan 
door eonc betere organisatie van het inlandsch 
bestuur, eene billijker regeling van de landrente 
en do heerendicn8ten, alsmede door den aanleg 
van waterleidingen en spoorwegen.

Bevolking. De bevolking, die over de 
geheele residentie de Socndaneesche taal spreekt, 
staat als zeer goedaardig bekend. In strafzaken 
bekent de overtreder bijna zonder uitzondering 
schuld. De huizen zijn allerwege op palen ge
bouwd en binnen de bebouwde kom van grootere 
plaatsen met pannen gedekt. De hoofdmiddelen 
van bestaan zijn de verbouw van rijst en tweede 
gewassen, o. a. maïs en katjang tjina op sawah’s, 
die tot op 1200 M. boven zee worden aangetroffen. 
In die hoogo bergstreken zijn de galëngans of 
dijkjes veelal gevormd uit los opeengestapelde, 
dikwijls zeer groote stcenen, hetgeen van verre 
den indruk geeft alsof verdedigingswerken waren 
aangelegd. Het bouwgrond areaal der Inlandscho 
bevolking besloeg in 1915 een oppervlakte van:

a. in geregelde cultuur: 
sawahs van levend water voor

zien
sawahs van regen afhankelijk ..114.019 
moerassa wahs 
tëgalvelden .

b. niet in geregelde cultuur.. 99.459

ten wordt veel arèn-suikcr gemaakt, eon niet 
onbelangrijk artikel van uit voer voor huishou
delijk gebruik naar Europa. Java is al sedert 
jaren het voornaamste kinabast-produceeronde 
land der wereld, zoowel om het hoogo kinagehalto- 

den bast als wegens do uitgestrektheid der- 
aanplantingen. Do oorspronkelijke wildhout- 
bossclien, waarvan er vele ten behoeve van do 
Europeesche cultures zijn gekapt, hebben veel' 
bruikbaar timmerhout geleverd, o.a. het rasa- 
mala-hout dat zeer goede balken oplevert voor
bruggen en huizenbouw. In de afdceling Socmë- 
dang vindt men eenige djatibosschen. Kleino 
takken van nijverheid zijn het vlechten van 
matten of tikars in de afdceling Tasikmalaja,. 
vooral in het district Tjiawi, het weven van ge 
streepte sarongs, het batikken van sarongs en 
hoofddoeken in de kampoeng Tjipèdès en het 
vlechten van huishoudelijke artikelen van rotan
in het district Singaparna. Onder do middelen 
van bestaan moet ook genoemd worden de kunst
matige vischteelt op sawahs, na afloop van den 
rijstoogst en in vijvers, o. a. van de goeramèh 
en den goudvisch. Deze vischteelt is een waar 
volks bed rijf; duizenden inlanders zijn in het bezit 
van vischvijvers of teelen de zoetwatervisch op- 
sawahs bij wijze van tweede gewas na den padi- 
oogst. Juiste cijfers zijn voor het geheele gewest 
niet op te geven; in de afdeelingen LimbaDgan 
en Soekapoera alleen wordt het aantal bezitters, 
van vijvers geschat op 14000 en dat der vijvers, 
ook op 14000, uitmakendc een uitgestrektheid 
van 2100 bouws. De geteelde visch dient zoowel 
voor eigen verbruik als voor verkoop. Do op
brengst varieert van /10 tot ƒ 50 ’s jaars, al- 
naargelang de grootte der vijvers, de hoeveelheid 
water, de mate van zorg, de soort van visch, enz. 
De zeevisscherij is niet van beteelcenis.

De hoorn veestapel telde in 1905 in totaal 
216.862 dieren (runderen en buffels) en de paar- 
denstapel 45917 dieren. Do klein-veestapel 
(geiten, schapen, pluimgedierte, enz.) neemt in 
beteekenis too.

De uitkomsten der regen waarnemingen toonen 
aan, dat de regenval te Bandoeng (1804 m.M. ge- 
midd.) niet veel verschilt met die op de kust
plaatsen aan de Java-zee. In de bergstreken is de 
regenval veel aanzienlijker. Te Sindanglaja valt 
gemidd. 3925, te Sockaboemi 31T69, te Soemo
elang 3079, te Patèngan 3962, en te Parigi, aan de 
Zuidkust, 3702 mM. per jaar. De dagelijksche 
temperatuur wijst op de hoogvlakten in de droge 
maanden Juli t/m. September groote verschillen 
aan; te Bandoeng daalt zij ’s morgens vroeg 
meermalen tot 56°F. en stijgt des namiddags tot 
85°F. In de bergstreken is het klimaat over het 
geheel aangenaam en gezond. Er zijn thecondor» 
nemingen op 1600 M hoogte, waar het ’s nachts 
meermalen vriest.

Verkeersmiddelen. Vóórdat de in dit 
gewest thans bestaande spoor- en stoomtram», 
wegen aangelegd waren (waarvoor zie SPOOR-en 
TRAMWEGEN), waren do door Daondels in. 
1808—1810 aangelegde postweg van Buiten*.^ 
zo jg .over den Mega mond oen g (Pocnt jak) , via 
Bandoeng en Chcjibon on de militaire weg om 
het Gedé-gebergtc van Buitenzorg via Soeka- 
boemi naar Tjiandjper.(1860) do hoofdmiddelen 
van verkeer. Gaande wog werden nog meerdere 
wegen verbeterd, totdat do groote vluoht, die de 
particuliere nijverheid in dit gewest in de laatste,

van

van
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i

r
255.645 bouws.

8.527
402.119

Te zamen
De opbrengst aan rijst (padi) was bij benade

ring 15.389.100 pikoels, d.i. gemiddeld 28.-pikoels 
per beplanten en 28.39 pikoels per geslaagden 
bouw. Een belangrijk irrigatie-werk van den laat- 
sten tijd is de bevloeiing van de Tjihéa-vlakte.

Een groot deel van de bevolking in de berg
streken vindt een bestaan op de talrijke erfpachts- 
pcrccelen, waarop voornamelijk kina, tlieo, rubber 
en ook wel koffie, klappers coca, peper en vezel- 
planten gekweekt worden.'De kinaondernemin- 
gen liggen tusschcn 10,00 en 1800 M. boven zee; 
do thee- en koffieondernemingen tusschen 300 en 
1400 M. In 1913 waren er in dit gewest bijna 600 
erfpachtsperceelen, waarvan ruim 500 in exploi
tatie. Suikerfabrieken vindt men in deze residen
tie niet, maar er zijn 7 ondernemingen op ge
huurde gronden, waar suikerriet verbouwd 
wordt om als plantmatcriaal te dienen(1913). 
Do Gouv. koffiecultuur, die in goede jaren 
200.000 pi koel leverde, is steeds meer achteruit
gegaan on met ingang van 1 Jan. 1917 opgeheven. 
Ook do koffiecultuur op particuliere landen is 
al sedert vele jaren achteruitgaande. Men vindt 
voorts nog een öOtal rijstpelmolens, meest in 
handen van Chineczen. In do Zuidelijke distric-

880.369 bouws.

/
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Galochschc landen werden toen gesteld onder 
den resident van Cheribon, terwijl de overige, nl. 
de racer Westelijk gelegene, kwamen onder don 
„gecommitteerde tot de saeckcn der Inlanderen , 

betrekking, die feitelijk reeds van 1686 af 
de Bataviasche landen bestond, doch eerst

25 jaren nam (koffie, thee, kina, rubber), deed 
besluiten tot een systematische verbetering der 
wegen, waartoe men in 1898 overging door do 
aanstelling van een ingenieur met speciaal voor 
•dat doel aangewezen personeel. Sinds dat jaar 
«ijn tal van uitstekende rijwegen in vrijen arbeid 
aangelegd, die veel ertoe hebben bijgedragen, 
■om de Prcangcr Regentschappen tot een der 
bloeiendstc gewesten van Java te maken.

Geschiedenis. Bewijzen van Hindoe- 
kolonisatie in dit gewest leveren de opschriften 
•op steen, in het Buiten zo rgsche gevonden, welke, 
■blijkens het letterschrift, datoeren uit de 4c en 
■5e eeuw. Overigens treft men in de Preanger vrij 
veel beelden aan van Maleisch-Polynesisch type 
en slechts weinige van Hindoe-Javaanschcn oor
sprong. Toch heeft hier in het begin onzer elfde 
eeuw een Hindoerijk bestaan, dat zich niet 
zonder succes wist te handhaven tegenover den 
Oost- Javaanschen koning. Een paar eeuwen later 
ontstond het rijk van Padjadjaran, hetwelk ver
meld wordt op eenige koperen plaatjes, bij Bëkasi 
gevonden en op een beschreven steen — de ba- 
toetoelis bij Buitenzorg — en waarvan de zetel 
lag bij genoemde plaats; van dit rijk is verder 
weinig met voldoende zekerheid bekend. Men 
zie hierover verder bij PADJADJARAN en 
JAVA, geschiedenis. Behalve Padjadja
ran (of Pakoean-Padjadjaran) bestond in dezen 
tijd in W. Java nog het rijk van Galoeh, dat zijn 
zetel had ten O. van Tjiamis. Vermoedelijk be
hoorde de West-Preanger tot het eerste, de Oost- 
Preanger tot het tweede rijk. In 1575 werd 
Pakoean-Padjadjaran door den sultan van 
Bantam ingenomen en in 1595 kwam Galoeh 
bij de Wcstwaartsche uitbreiding van Mataram 
onder de

cene 
over
in 1727 officieel aldus aangeduid werd. Deze 
toestand bleef met enkele wijzigingen tot 1S08 
bestaan. Toen stelde Dacndcls landdrostambten 
of prefecturen in, doch aantal en grenzen dezer 
ressorten werden horhaaldelijk door hem ge
wijzigd. Eerst in 1815 ontstond onder het En- 
gelscho tusschenbestuur cene residentie Preangcr- 
landen. In ISIS (Ind. Stb. Nos. 53 en 75) werden 
de grenzen daarvan gewijzigd en kreeg het ge
west, dat van nu af „Preanger Regentschappen” 
heette, op cene kleine driehoek tusschen Tjita- 
roem en Tjikao na, (in 1884, Ind. Stb. No. 90 
werd deze driehoek bij het regentschap Kra- 
wang gevoegd) de grenzen,_ die het tot de aan
hechting van Galoeh in 1915 had.

Bestuur. In 1818 bestond het gewest uit 
de afdeelingen : 1. Tjiandjoer (met Soekaboemi), 
bestuurd door den resident; 2. Bandoeng cn 3. 
Soemëdang, Soekapoera en Limbangan. In 1859 
(Ind. Stb. No. 91) werd de laatste afdeeling in 
tweeën gesplitst, nl. 3. Soemëdang en Limba
ngan en 4. Soekapoera. Ofschoon Bandoengreeds 
in 1856 tot residentie-hoofdplaats was verheven, 
had de feitelijke verplaatsing van den residents- 
zetel van Tjiandjoer naar Bandoeng eerst in 
1864 plaats. De afdeeling Bandoeng zou door 
hemzelf bestuurd worden, terwijl het regent
schap Tjiandjoer verheven, werd tot eene af
zonderlijke ass.residentic. Bij Ind. Stb. 1866 
No. 5 werd: 5. het regentschap Limbangan even
eens tot een afzonderlijke ass. res. verheven. In 
1870 werd het zoogenaamde „Preanger stelsel” 
(zie aldaar), gebaseerd op onthouding van in
menging onzerzijds in het inwendig bestuur, af
geschaft en kwamen er dientengevolge (Ind. Stb. 
No. 121) de afdeelingen 6. Soekabocmi(regcnt- 
schap Tjiandjoer), 7. Tjitjalengka (regentschap 
Soemëdang) en 8. Soekapoera Kolot (regentschap 
Soekapoera) bij, onder ass. residenten met naast 
zich zelfstandige patih’s. In 1901 had wederom 
eene groote wijziging in de administratieve 
indeeling plaats (Ind. Stb. No. 327), waarbij do 
ass. residenties Tjitjalengka, Tasikmalaja cn 
Soekapoera Kolot opgeheven werden. De stand
plaats van den assistent-resident van Soekapoera 
(tot nog toe Manondjaja) werd voortaan Tasik
malaja. Een verdere administratieve wijziging 
kreeg zijn beslag bij Ind. Stb. 1913 No. 356; 
hierbij werden de ressorten van de verschillende 
Europecsche en Inlandsche ambtenaren naar hun 
standplaatsen genoemd en werd overigens een 
vijftal districten opgeheven, terwijl van andere 
de grenzen of de indeeling in onderdistrictcn 
gewijzigd werd. Ten slotte werd bij Lid. Stb. 
1915 No. 670 het gebied der afdeeling Galoeh 
afgescheiden van de residentie Cheribon en ge
voegd bij de residentie Preanger Regentschappen, 
waarvan het de contróle-afd. Tjiamis der afdce- 
ling Tasikinalaja uitmaakt; de naam van het 
regentschap werd daarbij, tevens veranderd van 
Galoeh in dien van Tjiamis.

PREANGER-STELSEL. Toen door Raffles ge
broken werd met het dwang- on monopolie
stelsel der O.-I. Comp. (zie BELASTINGEN, 
onder landrente, Dl. I, blz. 234 vJg.) werden

t

!! 
• i

1;

I

heerschappij van dit rijk, waaraan 
Soemëdang zich vrijwillig onderwierp Omtrent
1640 is Galoeh verdeeld in de regentschappen 
Imbanegara en Kawasèn. / Het laatste bevatte 
een deel van de afdeeling Tasikmalaja cn reikte 
van de zee in het Z. tot benoorden Tjiamis; ook 
behoorde een gedeelte van de Kinderzee ertoe. 
Overigens lagen de grondgebieden van de beide 
regentschappen vrijwel door elkaar. Ten W. 
ervan had men de z.g. „Westerlanden”, die in
1641 door sultan Agëng van Mataram samen
gevoegd werden tot 3 regentschappen: Soeka
poera, Bandoeng en Parakan Moentjang met 
gelijknamige hoofd plaatsen, die gelegen moeten 
hebben op de plaatsen, waar thans Soekaradja 
(aan de Tjiwoelan), Dajeuh Kolot (9 K.M. ten Z.

het tegenwoordige Bandoeng) en Tari 
Kolot (tusschen Bandoeng en Tjitjalengka) liggen. 
Behalve de 5 bovengenoemde, bestond nog. 
•Soemëdang als zesde regentschap. Later ont
stonden nog Limbangan en voornamelijk door 
kolonisatie van Cheribon uit de regentschappen 
Tjiandjoer, Tjikalong en 
trof de Ö.I.

J

ü van

Tjiblagoeng. In 1686 
Compagnie met de Cheribonsche 

•Sultan8 eene schikking, waarbij zij geheel van hun
ne rechten op die drie regentschappen afzagen; 
ook zag de Soesoehoenan van Mataram af van 
verdere pogingen,:om zijn gezag in de Preanger 
te doen gelden. Formeel deed hij echter eerst 
afstand van zijn rechten bij het contract, den 5en 
■Oet. 1705 te Kartasoera gesloten, waarbij de 
'Tjilosari in het N. en de Donan in het Z. als 
Oostgrens van de Compagnieslandcn aangewezen 
werden. De z.g. „Cheribonsche Preanger Re
gentschappen” Limbangan, Soekapoera cn de

• - J •■ '■ ■' y
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*n de Proangorregcntschappen, destijcb het 
koffieland bij uitnemendheid, zijne hervormingen 
niet ingevoerd, maar werd daar alles grooten- 
■deels in den vorigen toestand gelaten, die ook 
gcruimon tijd daarna voor een goed doel onver
anderd bleef. Diensvolgens namen de regenten 
•daar een andere stelling in dan hunne ambtge
noten elders in de Gouv. landen. Niet dat zij, 
— zooals men vroeger wel meende, — tegenover 
de Regcering aanspraak hadden op grootero 
onafhankelijkheid dan de regenten elders konden 
doen golden, of dat zij gelijk aan vorsten waren, 
zoo goed als onafzetbaar en wier verhouding 
tegenover haar door met hen gesloten contracten 
■werd bepaald (Zie o. a. Mem. v. Beantw. op het 
Eindverslag 2e begrooting voor N.-I. voor 1871), 
maar zij waren tegenover de bevolking met groo- 
ter macht bekleed, o. a. door het recht van be
lastingheffing in natura, geld en arbeid. Zij 
mochten nl. de t j oe k é heffen, bestaande in 
’/10 van het product, dat door do geestelijken 
geïnd werd en waarvan x/a het district bleef 
als vergoeding voor de inlandsche ambtenaren, 
die geene bezoldiging van Gouv.wege erlangden. 
Behalvcdcze tjoeké werd nogten bate der regenten 
on hoofden een pasar-belasting geheven alsmede 
een recht op de visscherijen, belasting op het 
•slachten van vee en heffingen tot het vieren 
van feesten bij huwelijken enz. Ook was het den 
hoofden geoorloofd, voorwerpen, aan de bevol
king toebehoorende, tot zich te nemen wanneer 
zij die voor zich vorlangden, b. v. jonge paarden, 
die de bezitter dan dikwijls nog moest onder
houden totdat zij geschikt waren voor het ge
bruik, dat de regent er van maken wilde. Boven
dien moest de bevolking nog aan de geestelijken 
de z ak at (djakat) of verplichte aalmoezen op- 
brengen (zie DJAKAT Dl. I, blz. 605); de gods
dienstige verplichting daartoe bestond ook ïn de 
overige gewesten van Java, maar daar bemoeide 
het bestuur zich met do inning niet en werd do 
zak at gewoonlijk vrij slecht opgobracht. In de 
Preanger daarentegen, waar de geestelijken ook 
boffers van de belastingen voor do regenten wa- 
ren en grooten invloed uitoefenden, zorgden 
dezen er wel voor, dat de bevolking hare ver
plichting nakwam. Eindelijk bestond nog het 
iigawocl a-stelscl, volgens hetwelk de kleine 
man zich beschouwde als de onderhoorigo van 
een aanzienlijke en van dezen bescherming ge
noot, doch daarvoor dan ook diensten moest 
verrichten on kleine heffingen opbrengon. Hot 
Gouv. hief geene landrente enz. in de Preanger, 
maar gaf aan de inlandsche koffieplanters aldaar 
voor de geleverde koffie slechts de helft van do 
belooning, dio elders aan do bevolking werd uit- 
gekeerd.

Ook in het bestuur over do bevolking word 
don regenten, bij gemis aan controle door Euro- 
pecscho ambtenaren, langen tijd do vrije hand 
gegeven, hetgeen grooto willekeur ton govolgo 
had, zoodat menig regent feitelijk heer over leven 
en dood zijner onderhoorigen was. Langzamer
hand word echter in dat opzicht vorbetoring aan
gebracht. In 1825 werd do bezoldiging van het 
mindere inlandsche bestuurspersonecl, voor 
rekening van den regent, van Gouv.wege gere
geld; sedert 1831 werden assistent-residenten in 
de binnenlanden aangesteld; in 1840 werd de be
noeming van de districtshoofden aan do Regeo- 
ring getrokken, terwijl de invoering der nieuwe

wetgeving van 1848 do werkzaamheden der 
regonten over rechtspraak en politie op denzelf- 
den voot regelde als dit elders op Java geschiedde. 
Maar het recht van belastingheffing bleef hun 
toe vertrouwd, totdat ook dat hun in 1871 word 
ontnomen.

Niet zonder reden toch werd het door velen 
als onbillijk beschouwd, dat do bevolking, die 
zware belastingen had optobrengen, slechts do 
helft van de belooning voor de door haar gele
verde koffio kreeg. Wel is waar hief het Gouv. in 
do Preanger geen belasting, maar het had daar 
ook niet te zorgen voor de bezoldiging van het 
inl. bestuurspersoneel, en voor de bevolking was 
het vrij onverschillig of zij aan den regent of aan 
het Gouv. een deel van haren oogst opbracht. 
Een amendement, op de begrooting van 1870 
door de heeren V. d. Hucht on Mirandolle inge
diend, bedoelde de regeering in staat te stellen 
den koffieprijs voor de bevolking te verhoogon, 
deels om de onbillijkheid wegtenemen, deels 
omdat men daarvan groote vermeerdering van 
do productie verwachtte. De Min. v. Kol. De 
Waal wenschte echtor dezen maatregel uittestel- 
len, totdat do geheele hervorming van het 
Preanger-stelsel ondernomen kon worden, ook 
om in do verhoogde belooning voor do bevolking 
een tegenwicht te vinden togen mogelijke onte
vredenheid, welke die hervorming misschen zou 
veroorzaken. De Tweede Kamer vereenigde zich 
met deze zienswijze; terstond werd de hand aan 
het werk geslagen on een stel maatregelen ont
worpen, dio tegelijk met de begrooting voor 
Indiö voor 1871 aan het oordeel dor Staten- 
Generaal werden onderworpen. De Tweede 
Kamer vereenigde zich daarmedo en nu meende 
de Indische regeering, die reeds alles had voor
bereid voor de invoering der hervorming en 
o. a. hot lid van den Raad van Indië Van Rees 
naar do Preanger gezonden had, bevoegd te zijn 
om op het oordeel dor Eerste Karnor vooruit te 
loopon en hief met 1°. Jan. 1871 hot stolsel op 
(Ind. Stb. 1870 no. 121—124). Maar die Kamer, 
niet wenschende aldus voorbijgogaan te worden, 
verwierp de begrooting; de Minister trad af en 
de besluiten dor Ind. regeering wordon weder 
door haar geschorst (Ind. Stb. 1870 no. 199,200). . 
De heer Van Bosse, als Minister opgotreden, 
diende nu dezelfde voorstellen in; de Staten- 
Gencraal vereenigden er zich mede en dienten
gevolge werd mot 1°. Juni 1S71 het Preanger- 
stelsel opgehovon (Ind. Stb. 1871 no. 45, 46, 50). 
Het Europeesch bestuurspersoneel werd gereor
ganiseerd ; do inlandsche ambtenaren werden, 
met inbegrip dor rogonten, uit ’s lands kas be
zoldigd, maar hun werd daarentegen het recht 
van belastingheffing ontnomen; ook ten opzichte 
dor hecrondionston wordon zij mot hunne arnbt- 
genooten gclijkgestold. Den regonten word opgc- 
dragon er voor te zorgon, dat do geestelijken 
zich geen macht zouden aanmatigon on in hunne 
heffingen zouden blijven binnen do perkon, door 
hunnen godsdienst gestold, terwijl de inning daar
van buiten bemoeienis van het bestuur moost 
geschieden. De koffieprijs voordo bevolking word 
verhoogd on weldra gelijk gebracht met dien, 
elders door het Gouv. uitgekeerd; daarontegon 
word zij onderworpen aan eeno belasting op het 
rijstgewas, tot een kleiner bedrag dan dat der 
landrente elders op Java, met hot doel haar in 
staat te stellen de zakafc op te brengon; ook werd

?

;
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Noordelijkste strook, grenzende aan de residentie 
Socrakarta. In vroeger jaren was dit een betwist 
gebied, dat ten slotte aan den sultan van Djolqa- 
karta toegewezen is. Eind^lJlOö teJdc liet .7700 _ 
inwoners, allen Inlanders. ^ ‘' . • i

PRIANGAN (PRIJANGAN). Zie PREANGER 
REGENTSCHAPPEN, jt | /) C/

PRIESTERRAAD. Zie RAD AGAMA.
PRIESTERS. In do primitieve, animistisoho 

wereldbeschouwing der volken van den Indi- 
schcn Archipel zijn tusschen personen 
verkeer der levenden met de zielen der dooden 
of met de geesten onmisbaar, en dikwijls treft 
men ook bij zulken, die het Hindoeïsme of den 
Islam hebben aangenomen, nog overblijfselen 
van dien animistischon priesterstand aan; zoo 
b.v. bij do Balicrs (mangkoe’s enz.), do Boegi- 
neezon (bissoe’s), do Javanen (doekoens). Dezo 
priesters zijn tweeërlei. Wanneer er sprake is 
van gemeenschap zoeken met do zielen der 
voorouders, treden de familie* of do stamhoofden 
als bemiddelaars op; zij roepen dio voorouders 
aan, dio nog steeds belang stollen in het lot 
hunner nakomelingen. Aan dezo functie van 
priester heeft het stamhoofd voor het grootsto 
deel de gehoorzaamheid en den eerbied te dan
ken, dien het volk hem bewijst.

Waar de Indonesiër echter meent met andere 
machten te doen te hebben met wie hij niet op 
zoo vertrouwelijkon voet staat als met de zielen 
der voorouders, daar moot hij zich wenden tot 
een ander soort priesters of priesteressen, dio 
den weg geleerd hebben, waarlangs zij die onbe
kende machten kunnen naderen. Door de tijden 
heen hebben deze priesters eene zekere theolo
gische kennis vergaderd met betrekking tot 
hunno góden en geesten, welke kennis alleen hun 
eigendom, en niet die van het volk is. Bij som
mige volken, als do Bataks, traden alleen mihi- 
nen, bij andere, zooals sommige Torad ja-stam- 
men, alleen vrouwen, bij do meeste volken zoo
wel mannen als vrouwen in priesterlijke functie 
°P-

Voornamelijk bij zickto wordt de hulp der 
priesters ingeroepen. Men denkt, dat do zielestof 
of levenskracht van den mensch door een geest 
of god is geroofd, en deze gaat do priester terug 
vragen. In de litanieën, die hij daarbij opdrounl, 
beschrijft hij den weg, dion zijne uit het lichaam 
vertrokken ziel aflegt, om in het verblijf der 
geesten in de lucht of onder do aarde to komon. 
Gowoonlijk roepen do priesters daarbij de hulp 
in van den menschen goedgezinde geesten, dio 
tusschen hemel on aardo wonen. Zijn zij van 
hunne reis teruggekeerd, en is hunno ziel 
weor in liet lichaam gekomen, dan dragen zij 
do roedegobrachto zielestof op don zioko ovor.

Bij een aantal volken in den Archipel gaat niot 
do ziol van den priester er op uit om do ver
loren zielestof te zoeken, maar iaat do priester 
een geest tot zich inkeeren, welko dan door don 
mond van den priester mededcolingen doot aan
gaande do ziekto en do wijzo harer genezing. 
Dit bezield raken door een geest is bekend onder 
den naam van Sjamanisme.

Oorspronkelijk mogo dit bezield raken spon
tane uiting van een zielstoestand zijn geweest, 
toen men den toestand van ecstaso noodig had, 
telkens wanneer men bij een zieke werd geroepen* 
werd dio kunstmatig opgewekt. Dit geschiedt 
door het branden van wierook en andero rouk-

zij onderworpen aan do heffing van de belasting 
op hot bedrijf on op het slachten van vee. Na 
korten tijd werd do landronto ook in dit gewest 
ingevoerd, doch evonccns tot een lager bedrag. 
De resultaten der horvorming waren buiten
gewoon gunstig; do welvaart der bovolking 
nam toe; terwijl van rustverstoring ten gevolge 
van ontevredenheid onder de geestelijken geen 
sprake was.

Zie O. Van Rees in Vorli. Bat. Gon. XXXIX, 
1880; Van Meerton, Overzicht der hervorming 
van het Preangerstelsel, Leiden, 1SS7.

Ofschoon door het uitsluitend heerschen van 
het individueel bezit der sawahs in do Preanger 
het dorpsleven daar natuurlijk eenigszins anders 
gekleurd is dan in een communale desa, bestaat 
er echter tusschen do kaloorahan der 
Preanger en de désa elders groote overeenkomst. 
Ook de kaloerakan bestaat uit een of meer 
hoofddorpen (1 e m b o o r) en eenige gehuchten 
(b a bak a n) en wordt bestuurd door een dorps
hoofd (1 o e r a h, k o e w o o g ö d é) wion een 
of meer panglakoo’s of koowoe’s 1 ë t i k 
terzijde staan, benevens een geestelijke (a m i 1, 
lë b é), een of meer politie-dienaren (p a n t j a- 
langs) on een schrijver (d j o e r o e t o o 1 i s). 
Bovendien wordt nog gewag gemaakt van een 
lèngsèr, den gemachtigde van den lèngsèr van 
het district, die zorgt voor het ten uitvoer loggen 
der bevelen van het hooge bestuur. Deze hoofden 
vormen de voornaamste klasse, do pangkat; 
zij worden gekozen uit de bewoners van het 
dorp, die daar geboren of lang gevestigd zijn 
(o r a n g b o e m i, t j a t j a h b a k o e), soms 
ook uit de mënoempangs, menschen, dio 
geen grondbezit hebben, doch nimmer uit do 
b o n i a g a’s, de daar pas gevestigd en. Zie Bijdr. 
t. T. L. en Vlk. Nieuwe volgr. IV (1861), bl. 1.

PREANGERBOONEN.
VULGARIS.

PREDIKANTEN. Zie EEREDIENST.
PREI. Zie ALLIUM.
PRÈMBOEN. District met gelijknamige hoofd

plaats van de controle-afdeeling, het regentschap 
en de afdeeling Këboemèn, residentie Këdoe; met 
eene oppervlakte van 127.17 K.M2. Het district 

. telt 85 desa’s en is verdeeld in 3 onderdistricten. 
Einde 1905 bestond de bevolking uit ruim 87.000 
zielen, w.o. een twintigtal Europeanen en enkele 
Chineezen. In dit district ligt de belangrijke sui
keronderneming Rèmboen.

PREMNA FOETIDA Roinw. Fam. Verbena- 
ceae. Singkil (jav.), Ki pahang, Ki seungit, Ki 
tahi (soend.). Kleine boom, over den gcheelen 
Archipel verbreid. Van do wortels maakt men 
stelen voor kapmessen. De onaangenaam sma
kende en riekende bladeren worden gekookt 
gegeten. Ook zijn ze een inlandsch geneesmiddel.

PRËNDJAK. Javaansche naam voor eene 
vogelsoort, Prima familiaris, die haar nest bouwt 
als een Snijdervogel, door de randen van een 
saamgevouwen blad met eenige draden aan el
kaar te bevestigen. De prëndjak is een zeer ge
woon vogeltje op Java en Sumatra. Do rug is 
donkergroen achtig grijs, de onderzijde is wit; 
de tamelijk lange staart is aan het einde wit en 
heeft een daarvoor gelegen zwarte vlek op iedere 
veer.

PRËNGGOEK. District met gelijknamige hoofd
plaats van het regentschap en de afdeeling Goe- 
noeng Kidoel, residentie Djokjakarta. Het is de

voor hot

A Zie PHASEOLUS
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1900; W A. Penard, Do Patoon toong, Tqd^ 
Bat. _Ccn. dl. 55, 1.913; ö. Lokkorkorker, Eenigo 
opmorkingon over sporen van Shamanismo bij 
Madooreozen en Javanen. Tijd. Bat. Gen. dL — 
45. 1902.. Zie vorder GEESTELIJKEN.

PRIESTERSCHOOL. Zie PËSANTRÈN.
PRIGÈN. Onderdistrict van hot district Pan- 

da'an, regentschap cn afdeeling Bangil, residentie 
Pasocrocan. De plaats Prigon, 600 M. hoog, ligt 
op de helling van den Walirang, 
ccn schoon uitzicht heeft op de Oostelijk gelegen 
bergen cn de straat van Madoera. Er zijn een 
hotel, tevens gczondheidsetablissement en vele 
buitenverblijven, voornamelijk van Soerabaja- 
sche families.

govondo stollen, door hot zingen op oenc eonto- 
nigo wijze, van toovorzangen; door het maken 

eentonig geluid of goruisch, als het ryth- 
misch slaan op trommen, het luiden van een 
bol on dergolijko. De priestor zelf workt medo om 
in ocstase to komen door strak op con voorwerp te 
staren, door to dansen of door zich to slapen te log
gen. Dan daalt eon geest neder in don priester, het
geen diens lichaam heftig doet trillen; daarna 
wordt de priester rustig: de geest heeft bezit 
van hem gonomon, en hot is nu die geest, dio 
antwoorden geeft op do vragen, dio hem gedaan 
worden.

Het duidelijkst vertoont zich het Sjamanisme 
bij de zoogenaamde djini-fcesten op Halmahóra. 
Hot is cclitor wel haast zeker, dat deze feeston 
zich onder Mohammedaanschen invloed ont
wikkeld hebbon. De meest bekende namen voor 
sjamanen zijn: Bisoo bij de Boegincezen, walian, 
bij do Minahassers en balian bij verschillende Da- 
jakstammon. Gowoonlijk werken deze sjamanen in 
groepen te zamon, waarbij dan een hunner als hot 
hoofd, de leider (bij de Boegincezen pooa matoa ge
naamd) dienst doet. Bisoo is een Indonesisch 
woord, dat in het algemeen de beteekenis heeft 
van „stom, zich onthoudend van bepaalde din- 
gon.” Do beteekenis doelt bij deze lieden in do 
eerste plaats op hunne onthouding van het hu
welijk, en hunne voorgewende impotentie (Tjjcl-__ 
Bat. Gen. dl. 51—1909, blz. 335). Het is toch 
onder Boegincezen cn-Dajaks een gewoon ver
schijnsel, dat mannelijke priesters zich als vrou
wen kleedcn en voordoen, en niet in het huwelijk 
treden. Het woord walian of balian is afgeleid 
van wali, dat in een aantal verwante talen geest 
betcekent; walian wil dus zeggen : „van een geest 
bezetene”.

Bij do Balincezen is do pasok, die in do moer 
ouderwets ingerichte dorpen aan hot hoofd van 
het desa-bestuur staat, do nakomeling van hot 
familio-hoofd, die do priesterlijke functiën uit
oefent. In de nieuwer ingorichto dorpen is zijno 
plaatsingenomen doorden pëmangkoeof mangkoc, 
den bewaker van den dorpstempel. Hij is do 
eigenlijke volkspriester en behoort tot de go- 
woone desa-bewoners, waardoor hij veel nader 
tot. het volk staat dan do padanda, de priestor 
uit do Brahmanon-kaste, dio bij de algemeeno 
godsdienstige feesten, vooral bij do lijkverbran
dingen optreedt, do gowijdo letterkunde be
oefent, daarin onderwijs geeft, do tijdregeling 
aangeeft en bij de rechtspraak als raadsman op
treedt. De pëmangkoe zorgt voor het onderhoud 
van don dorpstempel, roept voor do offeraars do 
góden aan on brengt dozen hunne gaven over. 
Hij wordt daarom geacht in nauwe betrokking 
tot do góden to staan. Al is hij hoofd van het 
dósa-bestuur, toch blijvon zijno werkzaamheden 
tot don tcmpoldionst beperkt. De dookoeh’s 
(kluizenaars) zijn lieden uit do Soedra-kaste, dio 
oonigszins in do geheimen van den godsdienst 
zijn ingewijd..

Literatuur : Dr. G. A. Wilkon, Hot Shamanis
mo hij do volken van den Indischcn Archipel. 
Bijdr. K.I. 5, II 1837; Dr. B. F. Matthes, 
Ovor de bissoo’s of heidonscho priesters on 
priesteressen dor Boegineozon. Verhandolingon 
van do Koninklijke Akadomio van Weten
schappen, afd. Ix;ttorkundo, VII. Amsterdam 
1872;;A1I). G. Kruyt, Het Animisme in den ln- 
disehon Archipel (blz. 443—4G0)j’s Gravonhago,

van eon

vanwaar men

PRIGI RADJA. Havenplaats aan de Koeala 
een der mondingen van de Indragiri-Terboeng,

rivier, de eerste haven van Indragiri, die door 
de van Singapore of Riouw komende booten 
aangedaan wordt. Het is een paaldorp, op den 
modderigen en bij vloed onderloopenden oever 
gebouwd. Aan de verder in het water uitgebouw
de steigers kunnen do booten meeren. Het is de 
standplaats van een douane-ambtenaar. Do be
volking bestaat bijna uitsluitend uit Chineezen, 
die zich met visschcn cn handel bezig houden. 
De voornaamste artikelen van uitvoer zijn ge
conserveerde visch en garnalen (trasi, blatjan), 
djëloetocng en ongepelde rijst. Voor de stoom
schepen bestaat er gelegenheid tot het laden 
van hout als brandstof.^

PRIMULA IMPERIALIS Jungh. Fam. Primu- 
laceae. Do eenige Primula-soort van Ned.-Indië, 
tot voor kort alleen bekend van den top van 
den Pangërango op ^ 3000 M-, enkele jaren 
geleden ook in do Gajölanden gevonden. Het 
is een fraaie, ongeveer 1 M. hooge plant met 
heldor gele bloemen, die zeer de aandacht trekt.

PRINCESSEBOON. Zie PHASEOLUS VUL- 
GAR1S.

PRING (jav.) on zijn samenstellingen. Zie 
BAMBOE.

PRINGABAJA. Vrij groote plaats in de onder- 
afdeeling Oost Lombok, ten N* van J3ëkmgj_ 
standplaats van het districtshoofd. Ook de naam 
van het Sasaksch district in die onderafdeeling.

PRINGSOERAT. District met gelijknamige 
hoofdplaats_.van de afdeeling en het regentschap 
Tëmanggocng, residentie Këdoe. Het heeft eene 
oppervlakte van 103.88 K,M2., telt 28 desa’s en is 
verdeeld in 3 onderdistricten. Einde 1905 bestond 
de bevolking uit ruim 3G.000 zielen, w.o. een 20- 
tal Europeanen en di 300 Chineezen.

PRINS (Mr. ARY). Gob. te Schiedam 28 Aug. 
1816 uit hot huwelijk van A. Prins, cargadoor, 
en J. H. Hamel. Na te Leiden gestudeerd te 
hebbon word hij 14 Mei 1838 bevorderd tot 
doctor in do beide roehten, vertrok nog in het
zelfde jaar naar Bataviat_werd 20 Maart 1839 
gezworen klerk bij don Raad v. justitie te Soera- 
baja, 20 Juli d. a.v. secretaris en fiskaal bij do 
rechtbank van omgang in de Semarangsche af- 
decling (sedert 11 Aug. in de Soorabajascho af- 
doeling), 15 Aug. 1841 griffier b(j den Raad van 
justitie to Padang, 23 Sopt. 1842 fiskaal bij dien 
Raad en auditeur-militair, 19 Fobr. 1843 lid 
in den Raad van justitie te Soerabaja. Don 
2on Mei 1845 word hij in dezelfde betrokking 
naar Batavia ovorgeplaatst, werd 16 Nov. 1846 
grif f ier bij het Hooggerechtshof, 8 Fobr. 1849raads- 
heorindatcollego, on 24 Julid.a. v. als regeerings-
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Hendrikeiland, terwijl de diepte afneemt; do 
geul tusschen dit eiland en Boemboel is nog geen 
kilometer breed en de diepte op den drempel 
daar beN. bedraagt hoogstens 2 M. met zachten 
moddergrond. In do straat loopt een fel tij» 
waardoor deze drempel en de diepten in den 
Zuiduitloop nog al aan verandering onderhevig 
zijn. De vcrtikalc waterbeweging is zeer belang
rijk en de grootste van den gehcclen Archipel; 
zij heeft in het Noord gedeelte der straat, 
een ovcrheerschcnd enkcldaagsch getij wordt 
gevonden, een gemiddeld verval van 9 M. en in 
het Zuidgcdeclte, bij een ovcrheerschcnd dubbel- 
daagsch getij, een gemiddeld verval van 6 M.

Schepen, welke langs de ZW. punt van Nieuw- 
Guinea varen, kiezen bij voorkeur den weg door 
deze straat om de hooge deining en de zorgelijke 
vaart rond Kaap Valsch, de ZW.punt van Fre- 
derik Hendrikeiland, waar men met laag water 
reeds aan den grond loopt vóór men den wal 
heeft verkend, te vermijden.

De Luitenant ter zee D.H. Kolff, die in 182G- 
de straat ontdekte en meende met een rivier
mond te doen te hebben, noemde haar naar zijn 
bodem, de Doergarivier; de Luitenant ter zeo 
Langcnberg Kool veranderde haar naam in den 
tegen woordigen, daar het op (Ten dag, waarop hij 
haar doorvoer, juist de verjaardag was van H. K. 
H. Prinses Marianne der Nederlanden. Zie Zee
mansgids deel VI.

PRIT (jav.). Zie WEVERVOGEL.
PROATIN. Zie RECHTSWEZEN.
PROBOLINGGO. Regentschap in Oost-Java, 

bevattende do geheele vroegere residentie Probo- 
linggo. Thans ressorteert dit regentschap onder 
de residentie Pasoeroean en bevat liet de afdee- 
lingen Probolinggo, Kraksaan en Loemadjang. 
De standplaats van den regent is Probolinggo; to 
Kraksaan en Loemadjang zetelen zelfstandige 
patih’s, die daar het hoogste Inlandsche gezag ver
tegen woordigen.'

PROBOLINGGO. Een der vier Noordelijke af- 
deelingen van de residentie Pasoeroean, en deel 
van het gelijknamig regentschap, groot 834 K.M2. 
De grenzen zijn : ten N. de zee, ton O. de afdccling 
Kraksaan, ten Z.W. de afdccling Loemadjang, ten 
W. de afdeeling Pasoeroean. De 5 districten van 
het regentschap, welke deze afdccling vormen, 
behooren tot één contróle-afdeeling, nl. Probo
linggo; zij zijn Probohnggo, Dringoe (hoofdplaats 
Këdoeng bad joel), Socmbërkarèng (hoofd pl. Pi- 
lang), Tënggër (hoofdpl. Soekapoera) en Tongas 
(hoofdplaats Tongas wètan). Het aantal desa’s 
bedraagt ruim 100. Op het einde van 1915 be
droeg de bevolking 230.000 zielen, w.o. 700 Euro
peanen, 2700 Chincezen, Arabieren en enkele 
andere Vreemde Oosterlingen. De afdccling is 
grootendeels bei’gachtig. Het gebergte in het O. 
bestaat uit de uitloopers van den vulkaan La- 
mongan. Deze hangt door een zadel van ruim 
200 M. hoogte samen met den Tëngger, die zich 
op de Westgrens der afdeeling verheft, en welks 
Oostelijke helft met Dasar, Roedjak en Widoda- 
rèn tot deze afdeeling behoort. In zijn Noorder- 
rand draagt de hoogste top den naam van Pënan- 
djaan (2724 M.). In het Zuidelijke deel van den 
kraterrand is de voornaamste top de Ider-idër 
(2473 M.). De uitloopers van den Tënggër in de zo 
afdeeling strekken zich langs de Westgrens uit 
lot dicht bij zee. Het Zuidelijke deel der afdeeling 
is overdekt door den geweldigen vulkanisohen

commissaris naar Riouw gezonden. Na sedert 
26 Maart 1851 als algemeen secretaris gefungeerd 
te hebben, werd hij 19 Juni d.n.v. definitief tot 
die betrekking benoemd, en als zoodanig 19 
Jan. 1853 als Gouv.-commissaris naar do W.- 
afdeeling van Borneo afgevaardigd, waar hij 
ternauwernood aan eenen overval der oproerigo 
Chineezen ontkwam. In 1855 met verlof naar 
Nederland gegaan, werd hij 6 April 1850 lid 
van den Raad van Ned.-Indië, keerde 1S57 
weder mot verlof naar het moederland terug, 
fungeerde van 27 Maart—1 Aug. 1859 als wd. 
vice-president van den R. v. I., werd in 1860 
definitief als zoodanig benoemd en trad van 2 Sopt . 
—19 Oct. 1861 als waarnemend Gouv.-Gen. op. 
In 1864 (5 Nov.) op verzoek uit ’s lands dienst 
ontslagen, en naar Nederland teruggekeord, werd 
hij 1 Febr. 1865 opnieuw tot vice-pres. van den 
Raad benoemd, en nam van 25 Oct.—28 Dec. 
1866 de functie van Gouv.-Gen. waar. Mr. Prins 
overleed 28 Jan. 1867 to Sisipan residentie Bata
via; hij was oprichter van het rechtskundig 
tijdschrift: „Het regt in Ned.-Indië”.

Tijdens hij nog griffier was had hij deelgeno
men aan de bekende Bataviasclie Mei-beweging 
van het jaar 1848 onder leiding van den predi
kant W. R. v. Hoëvell; hij was toen lid van de 
commissie, welke het Adres aan den Kon in g had 
opgesteld, waarbij herstel van verschillende kolo
niale grieven werd verzocht. Onder zijne tweede 
bestuursperiode werd de telegrafische verbinding 
tusschen Java en Sumatra voltooid, en de eerste 
bij de wet vastgestelde begrooting van N. I. af- 
gekondigd.

PRINS HENDRIKSCHOOL. Zie ONDERWIJS.
PRINSEN-EILAND (PANAITAN). Eiland in 

de Meeuwenbaai, door de Prinsenstraat of Be
houden Passage van Java gescheiden en op onge
veer 100 K.M*. geschat. Aan do N.W.- en Z.O.- 
zijde dooreen rif omgeven, bestaat het uit vulka
nisch gebergte; een goede ankerplaats wordt aan 
de O.zijde gevonden, terwijl de Kasuaris-baai aan 
den Z.W.kant diep inloopt. Prinsen-eiland is niet 

- voortdurend bewoond, doch strekt tot tijdclijk 
verblijf aan visscliers, vooral van schildpad en 
tripang; het is zeer boschrijk en levert verfhout 
op.

PRINSES MARIANNE (MOELI) STRAAT.
Smalle, bochtige straat tusschen den ZW. hoek 
van Nieuw-Guinea en het Frederik Hcndrik- 
ciland (Dolak) met het Z.0 daarvan gelegen 
Komoran. Tusschen beide eilanden scheidt 
zich de om de ZW. loopende Bensbaehkreek af. 
De oevers zijn laag en zwaar begroeid, slechts 
hier en daar heeft men iets steilere gedeelten 
of nadert de on metelijke grasvlakte van het 
binnenland van Nieuw-Guinea de kust. Frederik 
Hendrikeiland bestaat bijna geheel uit moerassig, 
onbegaanbaar terrein. Op beide oevers van de 
straat mondt een ontelbaar aantal kreken uit, 
welke in den regentijd, bij eb en een weinig 
bovenstrooms, zoet water bevatten. Midden in 
de straat ligt het kleine, lage eilandje Boegee met 
banken aan de Z.W. en N.O. zijden en nabij 
den Zuidingang, het grootere Boemboel; de 
bodem bestaat uit modder, zand en klei.

De straat is bij den Noordinloop, waar van den 
hoek tusschen deze en de Digoelrivier een ondie
pe bank zeer ver in zee afsteekt, 15 K.M. breed 
en meer dan 20 M. diep, maar versmalt spoedig 
bij het naderen van de NO. hoek van het Frederik
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bergrug, welko den Tönggör met don Semóroo 
verbindt. Daarin ligt de 2819 M. hoogc top Ajög- 
ajög juist op het onderling scheipunt der afdcc- 
lingcn Probolinggo en Loemadjang met do afdcc- 
ling Malang. Tot aan do eruptie van Sepü. 1896 
kon men aan den Lamongan bijna dagelijks ceno 
kloine uitbarsting waarnemen, die zich ter hoofd
plaats Probolinggo vertoonde als eene schitteren
de horizon-verlichting. Aan hot Noordeindo der 
Pasoeroeanschc grens vangt de „vlakte van Pro
bolinggo” aan, welke bestaat uit de uiterst flauwe 
voortgezette helling der vulkaanvoeten. In het 
langs het strand daarop afgezet alluvium zijn 
vischvijvers aangelegd. Kapen noch baaien zijn er 
te vermelden; slechts bij de hoofdplaats de „reede 
van Probolinggo”, waarvan do grens is vastge
steld bij Ind. Stb. 1898 no. 240. Daartegenover 
ligt, ietwat Noordoostelijk van de hoofdplaats 
uit, in de Straat Madocra het tot deze afdeeling 
behoorende koraaleiland Këtapang, door de be
volking ter plaatse gewoonlijk P. Gili genoemd. 
Op de grens met Pasoerocan vloeit tot aan zee de 
van den Pënandjaiin komende k. Lawéjao; langs 
Dringoe loopt de k. Dringoe, die op het Lamo- 
ngan-Tënggër-zadel ontspringt en zoo zijn er moer 
kleine rivieren in deze afdeeling, waarvan nog 
vermelding verdient de Boerboekan of Bangër, 
die langs de hoofd plaats vloeit, welke ook wel 
Bangër wordt genoemd,, een naam die in den 
Compagniestijd gedragen werd door het tot West- 
Balambangan behoorende landschap, dat onge
veer overeenkomt mot het tegenwoordige regent
schap Probolinggo. De spoorlijn komt uit Pasoe- 
roean de afdeeling binnen, loopt evenwijdig aan 
den postweg op de hoofdplaats aan, en wendt 
zich van daar ‘Zuidelijk naar de afdeeling Loe
madjang, om van Klakah Zuidoostwaarts omte- 
buigen naar Banjoewangi. De Probolinggo-stoom- 
tram loopt van de hoofdplaats Oostwaarts over 
Dringoe en Gönding naar Kraksaan en Païton. 
De postweg doet, dicht langs het zeestrand gaan
de, van het Westen uit eerst Tongas en Pilang 
aan, dan de hoofdplaats, daarna Dringoe. Van 
even beoosten de hoofd plaats gaat een zijweg in 
nagenoeg zuiver Zuidelijke richting de afdeeling 
Loemadjang in. De weg van Probolinggo naar 
den Tenggër-krater loopt via Soekapoera en Nga- 
disari en daarna door een kloof in den kraterrand, 
de eenige die er in is, ofschoon ook daar zich een 
dam verheft, die wel 100 M. boven den Dasar uit
slecht. De Mohammedaansche bevolking der af
deeling is bijna uitsluitend Madoercesch. Op met 
die bevolking gesloten overeenkomsten werken 
in do vlakte een viertal suikerfabrieken. Voorts 
zijn er in deze afdeeling 2 perccclen in erfpacht 
uitgegeven ; op een ervan worden aardappelen ge
teeld.

PROBOLINGGO. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contröle-afdceling, het regent
schap en de afdeeling Probolinggo, residentie Pa- 
socroean met drie onderdistrieten en 31 desa’s; 
einde 1905 bedroeg de bevolking ruim 56.000 
zielen, w.o. 000 Europeanen, 2600 Chince?en, 350 
Arabieren en enkele andere Vreemde Oosterlingen.

PROBOLINGGO. Iloofdplaats van het regent
schap de afdeeling en het district van dien naam, 
residentie Pasoerocan, ligt aan de Straat Madocra 
en aan do kali Bangër, onder welken naam ook de 
hoofd plaats bij de inlanders het meest bekend is. 
Zij telde op het eind van 1905: 15.000 inwoners, 
waaronder 600 Europeanen, 11.000 Inlanders,

12.600 Ghineezen, 350 Arabieren en enkele Benga- 
leczen. De haveninrichtingen bestaan uiteen lang
werpig vierkant bassin met gemetselde kaden, waar
langs pakhuizen voor het opschuren van koffie, sui 
ker en tabak. Dit bassin, dat tot ligplaats voorde' 
laad prauwen dient, is door een gegraven kanaaf 
met do reede verbonden. Do reede is lang niet zoo 
veilig als die van Pasoerocan. Aan het eind 
een lang in zee uitgebouwd havenhoofd bevindt/ 
zich een kustlicht. De kali Bangër, die het Ooste- 
lijkc deel der stad doorstroomt, is alleen aan de 
monding bevaarbaar. Ter plaatse zijn gevestigd 
eene kweekschool voor de opleiding van inland- 
sche onderwijzers (sinds 1875), en eene zg. oplei
dingsschool, zijnde eene inrichting tot opleiding 
van do zonen van inlandsche ambtenaren en an
dere aanzienlijke inlanders. Bij Ind. Stbl. 1918 n3 
322 weid met ingang van 1 Juli 1918 een gemeen
teraad van Probolinggo ingcsteld. De grenzen der 
hoofdstad werden vastgestcld bij Ind. Stb. 1898 
no. 94.

PROEFSTATIONS. Zie STATIONS.
PROGO (PRAGA). De hoofdrivier van de vallei 

van Këdoe. Zij ontspringt op 1350 M. hoogte als 
een waterrijke bron uit een rotsspleet opde N.N.O.- 
helling van den Sindoro, nabij de desa Djoemprit, 
buigt zich Oost- en Zuidwaarts om den voet van 
Sindoro en Soembing heen en neemt vlak nabij do 
desa Möndoet haar tweelingstroom de Elo op, die 
op de N.N.W. helling van den Mërbaboe ont
springt, een tegengestelde bocht beschrijft en dan 
evenwijdig aan de Progo gaat stroomen. Beide 
loopen in dalen met steile wanden; hunne beddin
gen zijn met rotsblokken bezaaid. In den drogen 
tijd zijn ze op eenige plaatsen doorwaadbaar, in 
den regentijd nergens; ze hebben een snellen loop 
en zijn onbevaarbaar. Kort na de samenvloeiing 
gaat de Progo, een eenzijdig dal vormend (als 
voortzetting van dat harer zijrivier, de Tangsi), 
stroomen langs den Oostvoct van het grensge
bergte tusschcn Djokjakarta en Këdoe, terwijl 
aan den Oostoever do vlakke Mërapi-voet zich 
uitstrekt. De grootste zijrivieren ontvangt zij nu 
van laatstgenoemden berg, onder welke vooral de 
Bölongkèng en de Pabelan na de erupties dikwijls 
geweldige hoeveelheden zand en steenen afvoe
ren. Ten Zuiden van Sëntolo breekt de Progo 
door een kalkrug en bereikt dan de kustvlakte, 
waar zij zich tot S00 M. verbreedt, om met een 
smalleren mond door de duinstrook de zee te 
bereiken.

PROSTITUTIE. Slechts bij enkele volken van 
den Indischen Archipel treft men prostituees 
aan, vrouwen, die do prostitutie als bedrijf en 
voor geld uitoefenen. Dit verschijnsel laat zich 
verklaren door hot feit, dat het geslachtsverkeer 
bij vele Indonesische stammon zeer vrij is, jongo 
moisjes niet tot kuischheid verplicht zijn, de 
gehuwde vrouw zelfs, mot toestemming van den 
man, gemeenschap mot andoren hebben kan.

Vordor verdient vormeld to worden een plicht 
dien de gastvrijheid, aan verschillende stammen 
van den Archipel oplcgt, om hunne vrouw of een 
hunner vrouwen aan den gast tot gezellin voor 
don nacht te geven. De proatituées kunnen wor
den verdeeld in do eigonlijko beroeps-prosti- 
tuées en een bijzondere klasse van vrouwen, 
dio naast priesteressen, danserosson en zange
ressen, ook dienaressen van Venus zijn.

Bohalve do eigenlijke boroops-prostituées, dio 
men op Java het meest aantroft, verdienen do

van
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uit de Indo-paupcr-samcnleving of zijn
verwaarloosde kin-bijzondere klasse van prostituées, de talèdèk’s 

1 jav.), deronggong’s (soend.), de pedjoge’s (
•en boeoin.), do balian’s (Olo-Ngadjoe, daj.), 
vermelding. Zij staan bij hot volk in aanzien 

•en genieten zelfs een zekere mate van vereering.
Het bedrijf van ronggèng wordt op Java 

niet als minderwaardig beschouwd, zoodat vaak 
•ouders een gelofte afleggen, hun dochter dan
seres te laten worden. Het bestaan dier rong
gèng’s of talcdck’s on haar bedrijf als prostituees, 
moeten verklaard worden uit godsdienstieg gron- 

a. -denJ Zeer waarschijnlijk is hét, dat zij de op- 
/' volgpters zijn der priesteressen van Qiwa, mot 

■.■wiens dienst de, ook overal in Indië voorkomende 
phallusdienst. gepaard ging, en daarmede ook 
de ongebondenheid der priesteressen. Voor het 

•oorspronkelijk religieuse karakter dezer danse
ressen pleit bovendien, dat onder haar, hoewel 
uiterst zelden, mannen worden gevonden in 
vrouwenkleeren gekleed. Veel meer komt dit 
nog voor onder de balian’s, die op Borneo de 
plaats der ronggèng’s innemen en onder welke 
de mannelijke den naam van basir dragon (zie 
voor literatuur onder BALIAN en DAJAKS).

Als danseressen treden de ronggèng’s op bij 
bijna elke Javaansche feestelijkheid, doch ook 
wel in het openbaar, op de pasar enz., terwijl zij 
bijna allen het bedrijf van prostituee uitoefenen.

Van de padjoge’s is bekend, dat bij een be- 
•leediging, zulk een danseres in het publiek aan
gedaan, het wraakrecht mag worden toegepast. 
Wanneer namelijk een padjoge in het open
baar danst met eenen pangibing, een man, wien 

•dit genoegen tegen betaling van een paar duiten 
gegund is, wordt het als een groote beleediging 
beschouwd, tussclien het dansend paar door te 
-loopen, en heeft do pangibing hot recht den 
persoon, die zoo iets durft te doen, met zijn 
kris te doorsteken.

Als een heel eigenaardige vorm van beroeps- 
prostitutie moeien hier genoemd worden de 
vroegere panjeroan’s van Bali. Dit zijn de doch
ters of vrouwen van zonder wettige erfgenamen 
gestorven mannen uit de laagste klasse (soedra) 

■•of van vogelvrij verklaarden (bëdagan), die eigen
dom van den vorst werden. Zij werden door hom, 
voor zoover hij ze niet in zijn eigen harem op
nam, het land ingezonden om het beroep van 
prostituee uit te oefenen, met de verplichting 
•een bepaald deel harer verdiensten aan hem 
uit te keeren, bv. in Badoeng zelfs 9/10.

' De eigenlijke beroepsprostïtuées in den Ned.- 
Tndisclien-Archipel zijn in hoofdzaak inlandsche 
vrouwen, doch men treft ook in Europa geboren, 
Indo-Europeesche, Japansche en Chineesche be- 
roeps-prostituées aan.

Inlandsche beroepsprostïtuées vindt men op 
alle grootere plaatsen, zoowel op Java als in do 
■Buitenbezittingen, op de garnizoensplaatsen en 
vooral op Java in de nabijheid van groote cul- 
t uur-ondernemingen.

De in «Europa geboren en Indo-Europeesche 
.prostituées worden hoofdzakelijk op Java aan
getroffen; de eerste categorie, die men sporadisch 
vindt, zijn soms vrouwen, die uit de andere 
Europeesclie koloniën in Azië afkomstig, 
korten of langeren tijd in Ned.-Idië vertoeven. 
-Indo-Europeesche prostituées oefenen op de 
grootere plaatsen haar bedrijf uit; het zijn meest
al vrouwen, die op eenzelfde trap staan, als de 
Inlandsche priesteressen van Venus, zij komen

voort
misdadig verlaten, 
deren van Nederlanders, bij Inlandsche vrouwen 
verwekt. Het aantal Indo-Europeesche prosti
tuéos-neemt in do laatste jaren in omvang toe.

Japansche prostituées werden vóór 1913 in 
bordeelen ondergebracht. Nu zijn zij verspreid 
en wonen in tokotjes en logementen, waar zij 
haar bedrijf uitoefenen. Verder treft men in 
streken, waar vele Chineezen tijdelijk verblijf 
houden, als bv. in de residentie Riouw, gowoon- 
lijk in de kangka’s, prostituées aan.

Hoe is thans de stand van het prostitutievraag
stuk in Ned. O.-Indië, een vraagstuk, dat onder 
do verschillende sociale problemen urgent ge
worden, door de evolutie van alle bevolkings
groepen, zoowel de bijzondere aandacht oischt 
van deRegeering als van het particulier initiatief ?

Welk standpunt werd door de Nederlandscho 
Overheid vanaf onze eerste vestiging in Insu- 
linde t ot heden, ten opzichte van het prostitutie
vraagstuk ingenomen ?

Reeds ten tijde der Compagnie, werden maat
regelen tegen „vuyl concubineren” en „hoererije 
ofte overspel” genomen. In de statuten 
Batavia van 1642 vindt men een verbod 
alle christenen om huishoudsters te houden, op 
straffe van groote geldboeten. Onder het bestuur 
van Antonio van Diemen werden in 1650 do 
volgende bepalingen gemaakt „Die een eerbare 
vrouwe tot ontucht aansoeckt ofte schande 
voorsccht sal arbitralyeken, na gelegenheyt van 
saken ofte personen gestraft worden.” „Eenigh 
Heyden, Moor ofte Onchristen persoon bij 
Christen vrouwe getrout ofte ongetrout boele
rende zal zonder enige remissie met do dood 
gestraft worden.” Verder werd in datzelfde jaar 
een „Vrouwen-tuchthuis” opgericht, waarin 
prostituées werden gecorrigeerd.

In do Nieuwe Statuten van Batavia van 1766, 
die echter nooit kracht van wet gekregen heb
ben, werden nog maatregelen tegen de prostitutie 
vastgesteld, o.a, het verbieden aan prostituees 
om zich zonder vergunning naar ter reede lig
gende schepen te begeven. Daarnaast bestonden 
enkele verbodsbepalingen tegen het toelal on 
publieke vrouwen in herbergen, en togen hel 
openhouden van „ongepermitteerde kit! en, kroe
gen of kraampjes”, daar deze de verzamelplaat
sen der prostituées schenen lo zijn (Ordonnan
tiën van 27 Febr. 1862 en 6 Maart 1730).

In 1852 werd de prostitutie in Ned.-Indië ge
reglementeerd en op 15 Juli een „Reglement tot 
wering van de schadelijke gevolgen, welke 
uit de prostitutie voortvloeyen” vastgesteld (Bij- 
bl. n°. 1225). Oorspronkelijk was dit Reglement 
van kracht voor do 3 hoofdplaatsen van Java, 
later voor het geheele eiland, benevens Padang 
en Ambon. Toen bij de Mem. van Toelichting 
(bl. 44) bif de ontwerpen voor de nieuwe politie
el raf reglement en van 1 Jan. 1873, door de regee- 
ring was verklaard, dat het toezicht op de bor
deelen een onderworp van gewostelijko regeling 
behoorde uit te maken, werd het Reglement van 
1852 ingetrokken (G. B. v. 21 Jan. 1874, Bijbl. 
n°. 2741).

De wering der schadelijke gevolgen van do 
prostitutie werd nu overgelaten aan de hoofden 
van gewestelijk bestuur. In de verschillende ge
westen werd een onderzoek der ingeschreven 
prostituées (clandestiene prostitutie kwam ook
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manning met syphilis besmet. Voor den om vang 
van het aantal lijders aan syphilis en venerische 
ziekten in het Ned.-Ind. leger wordt verwezen 
naar het „Statistisch Overzicht der behandoldo 
zieken van het Ncderlandsch-Indischo Leger en 
van do Koloniale Reserve to Nijmegen”.

Ook in do resp. Kolonialo Verslagen worden 
merkwaardige cijfers aangetroffon, aangovende 
de in do hospitalen behandelde lijders aan syphilis 
en venerische ziekten uit do Inlandscho bevolking.

Het weinige begrip, dat over het algemeen do 
bevolking van hygiëne heeft, doet het schrik
barend aantal geslachtsziekten in den Ned.-Ind. 
Archipel nog toenemen.

De in de laatste jaren georganiseerde Inland- 
sche vereenigingen, zoowel van mannen als 
vrouwen beginnen echter het prostitutie-vraag
stuk meer onder de oogen te zien (o. a. Sarikat 
Islam). Dat uit den boezem der Inlandscho sa
menleving stemmen opgaan, om maatregelen te 
overwegen het gevaar der geslachtsziekten 
mede te helpen bestrijden, is een verheugend feit.

Na de afschaffing der reglementeering in 
Ned.-Indië, die als zeer onvoldoende beschouwd 
kon worden, zijn er geen maatregelen tot be
strijding der venerische ziekten van Overheids
wege voor in de plaats gesteld. Dit moet zonder 
eenigen twijfel een toeneming in veelvuldigheid 
en kwaadaardigheid der geslachtsziekten ten ge
volge hebben.

Behalve de vrouwelijko beroeps-prostitutie in 
den Ned.-Ind. Archipel moet de manlijke ver
meld worden, daar de paederastie algemeen 
voorkomt. Bij de Balineezen wordt zij onder den 
naammënjelit in erge mate bedreven ;gandroeng’s, 
jongens van tien tot twaalf jaren, die als meisjes 
uitgedost, dansen uitvoeren, maken in het open
baar van deze ontucht een bedrijf. Do manne
lijke shamanen, bij do Olo-Ngadjoe, de basir’s, 
plegen bij feesten te zingen en te dansen en ver- 
koopen hun lichaam. In Atjèh zijn het de sëda- 
ti’s, kinderen van negen tot twaalf jaren, de 
meesten waarschijnlijk uit Nias afkomstig, die 
dezelfde rol vervullen als do gandroeng’s in 
Bali. Op Madoera wordt de paederastie in het 
openbaar, zonder schaamte, bedreven. Ook op 
Java wordt de paederastie als bedrijf uitgeoefend.

Nauw aan het prostitutie-vraagstuk in Ned 
Indië is verbonden de z.g. „handel in vrouwen 
en meisjes”.

Hot is een algemeen bekend feit, dat Singa
pore, zoo dicht bij onze Nederlandsche kolonie 
gelegen, eene internationaal broeinest is van 
prostitutie, eene markt in vrouwen en meisjes. 
Ronselaars, verdachte individuen, trachten vaak 
door allerlei praktijken o.a. het doen van trouw
beloften knappe Soendaneesche en Javaansche 
meisjes to overreden, Java to verlaten. Eenmaal 
buiten het Nederlandsch territoir, worden derge
lijke meisjes aan rijke Chineezen, Arabieren, enz. 
verkocht.

Nederland sloot zich aan by do in 1907 te 
Parijs tot stand gekomen internationale regeling 
tot bestrijding van den „zoogenaamden handel 
in vrouwen en meisjes”, on do Regeering van 
N.-I. is dan ook krachtdadig opgetredon tegen 
do practijken dor vrouwen-handolaars.

In 1915 (Ind. Stb. n°. 152, gewijzigd bij Ind. 
Stb. 1916, n°. 199) word echter buiten werking 
gesteld het G.B. van 8 Augustus 1907, n°. 4 
(Ind. Stb. 1907, n°. 340), waarbij do Officior van

veelvuldig voor) gelast „waar dit mogelijk was 
éénmaal ’s weeks en anders zoo dikwijls zulks 
mogelijk was.” Dat het geneeskundig onderzoek 
dier prostituées to eenenmalo onvoldoende was, 
behoeft, gelet op het tokort aan civiele genees
kundigen, de grooto afstanden en het totaal 
onvoldoende politie-toczicht dier dagen, geen 
betoog. Bij Besluit van den G.G. van 29 Nov.
1910 werd bepaald, dat met ingang van 1 Maart
1911 het medisch onderzoek van prostituées 
door de Overheid niet meer zou plaats hebben. 
De reglementeering der prostitutie verdween 
derhalve in Ned.-Indic, terwijl 1 September 
1913 de zedelijkheidswetten (zedenparagraaf) 
werden ingevoerd, in navolging van de in Neder
land reeds in 1910 vastgesteldo wettelijke be
palingen.

Thans treft men in Ned. O.-Indic een „wilde” 
prostitutie aan, zonder reglementeering en me
disch toezicht, terwijl een clandestien bordeel- 
wezen desondanks welig tiert. Do politie heeft 
weinig macht en kan geen af doende bestrijdings
middelen toepassen om het clandestien bordeel- 
wezen in Ned.-Indië te doen verdwijnen. Zonder 
bijzondere schriftelijke last van het Hoofd van 
het Plaatselijk bestuur heeft de politie niet het 
recht de kamers der clandestiene bordeelen 
en rendez-vous (quasi-hotels, winkels, pensions, 
sociëteiten, melksalons, warongs enz.) te be
treden.

Verder maakte de redactie van de artt. S. E. 
250a en I. 252a der „Zedenparagraaf”, die den 
bordeelhouder en rendez-vous-houder strafbaar 
stelden, het der politie practisch onmogelijk het 
bewijs te leveren, dat deze ontucht „bevorderde” 
of „teweegbracht”,

Parallel aan het prostitutie-vraagstuk loopt 
het zoo diep ingrijpend probleem der geslachts
ziekten, dat niet alleen voor alle bevolkingsgroe
pen in den Ned.-Ind. Archipel van groot belang 
is, maar ook voor Nederland, daar schepelingen 
en militairen de syphilis overbrengen.

Vóór de afschaffing der rcglomcnteering in 
Indië, was do gezondheidstoestand der prosti
tuées zéér treurig; nu is zij eerder slechter dan 
beter. De gestichten voor zieke prostituées o.a. 
te Batavia, Pontianak, Tandjoeng-Pinang en 
Bandjërmasin, waarvoor do organisatie plaats 
had bij Ind. Stb. 1876 n°. 127, zijn thans ge
sloten; desverkiezendo kunnen zij in de gewone 
ziekenhuizen voor inlanders worden opgenomen.

Na do afschaffing dor reglementeering trad 
onmiddellijk bij de marineschepclingen een ge
weldige stijging in van do infecties met ulcus- 
rnollo en in zeer sterke mato die met syphilis, 
zooals uit onderstaando tabel blijkt:

!
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Europeanen in |! 
O.-Indic. Inlanders.

Ja ar. !|
.1 Gon. |j Syph. Ulc.m. | Gon.Syph UIc.m

1909 2.9%l19.0%i21.8%'2.1 %
1910 1.8 „ ‘13.4 „ 13.2 „|!0.7 „
1911 2.9 „ 23.9 „ 17.5 „ 1,0.75 „ 11.25 „
1912 9.5 „ 24.3 „ 17.4 „ |;3 „| 9 „

Op sommige schepen, o.a. H.M.’s pantserschepen 
„Hertog Hendrik” en „Tromp” werd in 1912 
niet minder dan 16 % van de Europeescho bo-

7.1 % 
7.5 „

20 % 
16.5 „ 
12.7 „ 
14.3 „
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eon onderzoek in Indië word gelast, teneinde het 
moreel leven van den Indischcn militair to 
beteren. Dit onderzoek heeft weinig resultaten 
opgolevcrd, althans hot kazerne-concubinaat 
bleef een speciaal leger-vraagstuk, terwijl de 
toenmalige Legercommandant, evenals zijn voor
gangers, van mocning was, dat afschaffing van 
het kazerne-concubinaat beslist ontraden moest 
worden. Onder de onderwerpen, die in den loop 
dor volgende jaren bij do behandeling der In
dische begrootingen besproken werden, ontbrak 
het „kazerne-concubinaat” niet, doch resultaten 
vloeiden uit die besprekingen niet voor.

In 1913 werd echtei’, door het Legerbestuur, 
weder onder drang uit Nederland bepaald (Art. 
132, Reglement op den inwondigen dienst) : 
„Alleen vrouwen belioorende tot de inlandsche 
of daarmede gelijkgestelde bevolking — met 
uitzondering nochtans van inlandsche Christen
meisjes of -vrouwen — mogen als huishoudsters 
in de kampementen worden toegelaten.” Sinds 
1913 worden derhalve inlandsche Christenmeisjes 
of -vrouwen uit de Indische kazernes geweerd.

In 1914 ging het Legerbestuur verder, wat be
treft de beperking van het kazerne-concubinaat. 
Het richtte een schrijven aan alle korps- en zelf
standige detachements-commandanten, mede- 
deelende, dat het de bedoeling van het Legerbe
stuur is, het concubinaat onder de Europeesche 
militairen geheel af te schaffen.

In verband hiermede werd bepaald, dat in de 
eerste plaats géén vergunning meer mag worden 
verleend aan Europeesche onderofficieren, om 
met een huishoudster te leven en wanneer geen 
der Europeesche onderofficieren meer een huis
houdster heeft, deze vergunning niet meer to 
verleenen aan do korporaals en manschappen, 
zoodat mettertijd alle Europeesche militairen 
zonder huishoudster zullen leven. Zij, die vóór 
het verschijnen van hot schrijven van den Le
gercommandant met een huishoudster leefden, 
mochten op dien voet doorleven, totdat de 
huishoudster werd ontslagen, hetzij door vertrok 
van den onderofficier naar Nederland, mot 
paspoort, pensioen enz. of wel om andere redenen.

Merkwaardig is het, dat in hot genoemde schrij
ven van het Legerbestuur geen andere bepalin
gen werden opgnomen, zoodat van een totalo 
afschaffing van het kazerne-concubinaat over 
eenige jaren. voor zoover hot de Europeesche 
militairen betreft, wel geen sprake zal zijn.

Het concubinaatsverbod voor do.Eur. onder
officieren ontaardde in een „bcdiendon-stelsel”, 
dat een verkapt concubinaat kan genoemd wor
den. Het Legerbestuur vroeg naar aanleiding 
van de hem ter ooro gekomen feiten, in 1915 
om advies, betreffende do werking van de bepa
lingen vervat in het schrijven van 1914. Toen 
werd door verschillende korpscommandanten 
voorgesteld, de beperkende bepalingen ten 
zien van het in concubinaat-leven der Euro
peesche onderofficieren in te trekken.

Het probleem van het kazerne-concubinaat 
staat in nauw verband met het algemeen prosti- 
tutie-vraagstuk en het- pauperisme-vraagstuk in 
Ned.-Indië zie (PAUPERISME.)

Ofschoon dc kazernes niet die „holen 
gerechtigheid” zijn, als zij vaak in Nederland 
worden afgeschilderd, is het een feit, dat de 
kazerne-huishoudster veelal een ruim begrip 
heeft over de liefde. Haar gelijk te stellen met

Justitie van den Raad van Justitie te Batavia, 
werd aangesteld als de autoriteit, bedoeld ingo- 
volge art. 1 van do in 1907 te Parijs gesloten 
internationale regeling. Sinds 1915 is te Batavia 
eon Regeering8bureau opgericht, ter bestrijding 
van den handel in- en belast met het bijeenbren
gen van alle inlichtingen omtrent do ronselarij 
van vrouwen en meisjes. De Directeur van Justitie 
is Directeur en vertegenwoordiger van dat Bu-

. het buitenland, 
van het bureau is be

ver-

)

reau tegenover de Regeering en 
Met de algemeene leiding 
last de inspecteur bij hot Regeoringsbureau ter 
bestrijding van den zg. 
meisjes. Hij is gerechtigd tot het zenden van 
Regeeringstelegrammen (Ind. Stb. 1872, n°. 88). 
Zie verder Bijbl. nos. 6937 en S14 en Ind. Stb. 
1913 nos. 257 en 258, 1915, n°. 387.

Naast de eigenlijke prostitutie en de zg. handel 
in vrouwen en meisjes dient het concubinaat 
als sociologisch verschijnsel in den Ned.-Ind. 
Archipel te worden vermeld.

Onder concubinaat is te verstaan, het samen
wonen en leven van man en vrouw, zonder door 
een wettig huwelijk te zijn verbonden.

Als merkwaardige vormen van het concubi
naat moeten in Ned.-Indië genoemd worden: 
a) het van Regoeringswego gesanctionneerd ka
zerne-concubinaat; b) het zg. „huishoudsters- 
stelsel” van den alleenlevenden Europeaan.

Do oorsprong van het kazerne-concubinaat 
ligt in het duister. Of het kazerneconcubinaat 
reeds voor de komst van Daendels in Indië be

handel in vrouwen en

1
stond en van Overheidswege was toegestaan is 
niet met zekerheid te bepalen. De toen reeds 
veelvuldig voorkomende geslachtsziekten, zoo
mede het bezigen van Inlandsche hulptroepen, 
hebben zeer zeker den stoot gegeven, tot de in
voering, zij het dan eerst zonder officieele sanctie, 
van het kazerne-concubinaat. Hoewel in offi
cieele bescheiden vermeld wordt, dat het kazerne- 
concubinaat reeds in 1816 bestond, bleek eerst 
in 1836, dat do Regeering dat bijzonder instituut 
officieel sanctionneerde. Het Legerbestuur wend
de zich in dat jaar tot de Regeering, ten einde 
het besluit te verkrijgen, dat de Europeesche 
militairen, die naar de zeden van het land met 
Inlandsche vrouwen leefden en vaak kinderen 
hadden, bij overplaatsing niet van hen zouden 
worden gescheiden. De Regeering besloot nog 
in hetzelfde jaar, de onkosten voor verschul
digde passage en voeding aan boord, van Sorna- 
rang naar Padang, van eenige tot Europeesche 
militairen behoorende Inlandsche vrouwen en 
kinderen, voor haar rekening te nemen, zoodat 
van een openlijke erkenning van het kazerne- 
concubinaat door haar kan worden gesproken.

Van 1874 tot heden werd, voornamelijk door 
den drang uit Nederland, getracht het kazerne- 
concubinaat af te schaffen of te beperken. Het 
was vooral de toenmalige Minister van Koloniën 
Keuchenius, die in 1889 het „huishoudsters- 
vraagstuk” aan de orde bracht en zich niet 
kon vereenigen met de toestanden in do kazer
nes van het Ned. Ind. Leger, hoewel het Leger
bestuur zich positief tegen de afschaffing van 
het kazerne-concubinaat verklaarde.

Tijdens het Ministerschap van den heer Crc- 
mer werd bij de behandeling der Indische be- 
grooting in de Tweede Kamer, in het jaar 1898, 
wederom op de afschaffing van het concubinaat 
in de Indische kazernes aangedrongen, zoodat

aan-
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oon borocps-prostituéo zou echter zéér on
rechtvaardig wezen.

Het kazornc-concubinaat is op inorcelo on 
ethische gronden te verwerpen, doch van utili- 
teitsstandpunt gezien, noodzakelijk, zoolang hot 
algemeen prostitutie-vraagstuk in Ned.-lndiö 
niet krachtdadig wordt bestreden.

Het concubinaat van de in Ncd.-Indic levende 
Europeanen dateert reeds uit de cersto jaren 

do V. O. I. C. Trots alle draconischo be-

ma) on een meer vloeibaar binnenste gedeelte 
(en oplasma) gedifferentieerd zijn. Bovendien 
kan do meest oppervlakkige laag van het pro
toplasma in een fijne membraan (pcllicula) ver
anderd zijn, die hot mogolijk maakt, dat Proto- 
zoeën mot zulk een membraan een in rust con
stanten lichaamsvorm bezitten. Door contractie 
van fynste, in het eet oplasma gelegen vezels kan 
deze gedaante tijdelijk gewijzigd worden (me- 
tabolie).

Vele Protozoën bezitten voortbewegingsor- 
ganellen (psoudopodiën, eiliën en flagollen). 
Pseudopodiën komen voor bij vormen zonder 
pellicula. Hot zijn uitstulpingen van het pro
toplasma, die door plaatsolijko vermindering 
der oppervlaktespanning ontstaan on weer 
verdwijnen kunnen. Doordat zij zich aan de 
onderlaag vasthechten, dienen zij voor de 
voortbeweging, wanneer hot entoplasma een 
strooming vertoont, in de richting der govormde 
pseudopodie. Ciliën (trilharen) enflagellen (zwee- 
peii) zijn constante, protoplasmatische, contrac
tiele, draad vormige aanhangsels van de cel. 
Ciliën zijn kort en t Irijk, flagellen lang on in 
gering aantal aan één cel aanwezig.

Pseudopodiën zijn tevens voedingsorganellen, 
die het voedsol aangrijpen, dat daarna door het 
protoplasma wordt omvloeid en"in het inwendige 
van het dier wordt gebracht.

Wanneer de cel mot een' pellicula bekleed is, . 
kan niet meer aan de geheelo oppervlakte voed
sel worden opgenomen. Een bepaalde plek 
(eytoscoma) dient dan voor de voedselopnume. 
Het opgenomen voedsel ligt in ceD vloeistof- 
druppol (vacuole) te midden von het protoplasma 
on wordt in dc vacuole geleidelijk verteerd. Een 
kloppondo (contractiele) vacuole ontdoet door 
zich rhytmisch samen te trekken het lichaam 
van water met opgolosto excreticstoffen. Vele 
parasitische Protozoën voeden zich langs osmo- 
tisebon weg en hebben geen voedingsorganellen.

Do voortplanting dor Protozoën is een asexu- 
eelo of een sexucelo. Twoedceling en multipele 
deeling zijn twee zeer algemeen voorkomende 
vorrnon van gcslachtsloozo voortplanting. Is 
er een constante lengte-as voorhanden dan is de 
twecdeeling een dwarse of een lengte-deeling. 
Bij de mul ipele deeling valt een individu, nadab 
de kern zich eerst een aantal keeren gedeeld 
heeft, in een kleiner of grooter aantal kleine 
individuen (agamoten, sporen) uiteen, die ter
stond tot volwassen individuen kunnen uitgroei
en. Do sexueelo voortplanting uit zich in de 
primitievere gevallen in de vorming van een 
aantal kleine individuen (gameten), door mul- 
tipelo deeling uit één moedercel (gamont) ont
staan. Deze gamoton kunnen niet terstond tot 
volwassen individuon uitgroeien, maar ver
smolten tweo aan tweo (bevruchting, copu- 
1 tie). Hot individu, dat door deze versmelting 
ontstaat (zygote), kan daarna tot een volwassen 
individu uitgroeien en zich dan bv. weer door 
deeling vermeerderen. Meestal zijn de versmel
tende gamoton onderling ongelijk; men onder
scheidt dan kleine microgameten van grootore 
macrogamoten. Deze ongclykheid kan zeer ver 
gaan, in wolk geval sommige individuon (man
lijke gamonten) door multipele deoling tal
rijke, zeer kleine en beweeglijke microgameten 
vormen, terwijl andero (vrouwelyko gamonten) 
elk sloclits één enkele, mot een eicel vergelijk-

van
palingen en het vermanen van predikanten en 
ziekentroosters, overtraden zelfs de hoogste die
naren der Compagnio op de Buyten-Comptoiren 
het concubinaatsverbod, hetgeen tot allerloi 
conflicten aanleiding gaf, zie Valentijn (Oud en 
Nieuw Oost-lndië).

Tot in de helft van dc 19e eeuw behoorde het

!

P

tot „de zeden van het land”, dat een niet ge
huwd Europeaan, hetzij hoog of laag geplaatst, 
in concubinaat leefde. Do concubines waren In- 
landsche vrouwen, terwijl Chineesche en Ja- 
pansebe, soms wel Indo-Europcesche, onder 
haar voorkwamen. De Japansche werden veelal 
„losgekocht” uit de bordeelen. Door het gebrek 
aan Europeeschc vrouwen laat zich het boven
staande gomakkelijk verklaren.

Eerst door de betere stoomvaartverbindingen 
en het gehuwd „uitkomen” zoowel van Gouvcrnc- 
ments-dienaren als van particulieren, begint het 
concubinaat geleidelijk te verminderen.-

Gedurende het bewind van den GG.. van 
Heutsz, 1905 — 1910, werd dc zoo bekende „con- 
eubinaats-cireulairc” uitgevaardigd, inhoudend 
verbodsbepalingen voor dc Gouvernements-amb- 
tenaron en officieren.

In do Indo-Europeeschc samenleving, doch 
voornamelijk onder de Indo:paupcrs en do 
in de Buitenbezittingen levende Europeanen, 
wordt het concubinaat het meest aangetroffen.

Literatuur: Verslagen Pauperisme-commissie;
F. H. Kohlbrugge, „Prostitutie in Ned.-Indië”, 

Voordracht Ind. Genootschap 1901 ;?G. A. Wil- 
ken, Verspreide geschriften, Dl. I, 1912; F. J. 
H. van Deinse, Het vraagstuk der venerische 
ziekten bij de mai'ino, Acad. Proefschrift Am
sterdam, 1918; D. J. Ruitenbach, De reglemen- 
teering van dc prostitutie in Indië, Ind. Gids, 
3908; J. H. Misset, De politic en dc prostitutie, 
Politiegids Ned. Indië, 1917.r. C A. d. B.

PROTIUM JAVANICUM Burm. Fam. Burse- 
raceae. Bërnang, Këtos, Trcnggocloen (jav.), 
Tanggooloon (soend.). Vrij lage boom, mot 
dikken,krommen stam,over geheel Java verbreid 
tot 500 M. b. zee. Het uitstekende timmerhout, 
dat ook voor gereedschappen gebruikt kan wor
den, is betrekkelijk woinig bekend. Do bladeren 
zijn een inlandsch geneesmiddel, do vruchten 
worden gegeton.

PROTJOT. Contrólc-afdocling met gelijknami
ge hoofdplaats van hot regentschap en do afdee- 
ling Tögal, residontie Pökalongan. Het bestaat 
uit do districten Slawi, Pangkah, Balapoclang, 
Boemidjawa en Djatinëgara.

PROTOZOA zijn dierlijke organismen, die 
uit één col bestaan. Alle veelcellige dieren wor
den als Motazoa samengovat. Het Protozoön- 
lichaam bestaat uit protoplasma en kern en 
kan dikwijls allerlei differentieeringen vertoonen, 
die in tegenstelling met do veelcellige organen 
der Motazoa organellcn genoemd w'orden. Het 
lichaam kan in een vastoro buitenlaag (ectoplas-
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Fam. Lcguminosac- Papilionatae. Katjipir,^Tji- 
pir( jav.), Katjang botor, Dja&t (soend.), Klong- 
kang (bal.). Slingerplant, overal in Azië go- 
kweekt, op Java op erven on tëgalans on op 
sawah-dijkjes tegelijk mot do rijst. Do bladoron 
jongo spruiten en jonge poulon worden gestoomd 
veel als groente gegoten. Een aftreksel van do 
bladeren is een inlandsch geneesmiddel. Do vier- 
kanto gevleugelde peulen zijn oen bekende pasar - 
groonto voor do sajoor.

PSYCHOTRIA IPECACUANHA Miill. arg. 
(= Cephaelis Ipecacuanha A. liich.). Fam. Ru- 
biaccac. Kruidachtige plant, ongeveer 20 c.M. 
hoog, in Brazilië inhoomsch, en vandaar over- 
gebracht naar verschillende andere tropische 
landen. Do gedroogde zijwortels zijn oen belang
rijk geneesmiddel tegen hoest, dysenterie on 
worden ook gebruikt als braakmiddel. Ze komen 
als Radio Ipecacuanhae in do apotheek voor. 
Voor eenigen tijd zijn door het Kol. Museum 
weder pogingen aangewend do cultuur dezer 
kostbare artsenij in Oost- on West-Indië te 
verzekeren.

bare, onbeweeglijke, zeer grooto macrogamoot 
doen ontstaan.

De meeste Protozoên vertoonou zoowel asoxu- 
©elo als soxucele voortplanting. Wanneer do 
asoxuccJe vermeerdering zich een aantal koeren 
achter elkaar heeft afgespeeld, volgt de vorming 
van gamoten.

Vele Protozoên hebben het vermogen onder 
verschillende omstandigheden, bv. om zich 
tegen uitdrogen te beschermen, oen kapsel te 
vormen.

Men verdeelt de Protozoên in 4 klasson: Sar- 
codina of Rhizopoda, Flagellata of Mastigo- 
phora, Sporozoa on Ciliala.

PRUYS VAN DER HOEVEN (ABRAHAM). 
Geb. te Lcidcp 30 Maart 1829 uit het huwelijk 
van Profrï)r. C. Pruijs van der Hoeven met M. 
C. Trompert, ging hij in 1845 als scheepsjongen 
in zeedienst, deed verscheidene zeereizen tot hij 
in 1852 als stuurman te Batavia kwam, daar 
examen voor O.-I. ambtenaar aflegdc, waarna 
hij in 1854 benoemd werd tot ambtenaar ter 
beschikking en toegevoegd aan den ass.-rcs. van 
Benkoelen. In 1856 werd hij tot contr. 3e klasse, 
bevorderd, in 1S5S naar Sumatra’s Westkust 
overgcplaatst; in 1859 werd hij benoemd tot 
politiek agent toegevoegd aan de militaire expe
ditie in Rëd jang en Ampat La wang, waarbij liijzieh 
zeer onderscheidde. Li 1860 werd hij contr. 2e kl. 
cn in Sept. d.a.v. contr. Ie klasse; hij wist de 
onderwerping van het landschap Löbong te be
werken zonder dat eenig noemenswaardig verzet 
plaats greep. In 1862 werd hij ass.-res. van de 
L Kota, in hetzelfde jaar van Mandailing; na 
een tweejarig verlof werd hij benoemd tot ass.- 
res., hoofd van gew. bestuur van Benkoelen, in 
1870 tot resident der Lampongsche districten 
en in 1873 van Palembang. Daar maakte hij in 
1878 een ontdekkingstocht langs de Djambi- 
rivier tot de grens van Djambi (kampoeng Sama- 
lidoe). In 1879 vertrok hij opnieuw met verlof; 
teruggekeerd, werd hij in 1880 regeeringscom- 
missaris in Aljèh, en in 1883 gouverneur van 
Atjèh en Ond., waar hij het civiel bestuur in
voerde. In 1883 gepensionneerd, trad hij in 1886 
weder in ’s lands dienst als lid van den Raad

PTEROCARPUS INDICUS Willd. Fam. Legu- 
minosac-Papilionatae. Lënggoea (mal., mol.), 
Angsana, Sana kapoer, SanS. këmbang ( ’av.), 
Angsana ( oe \D.). Kajoo mèrah (ti hor), Zonne- 
hout. Zeer hooge boom, over den geheelen Archi
pel verbreid, op Java het meest in O.-Java, doch 
niet hoóger dan 500 M. b. zee. Vaak in de nabij
heid van woningen aangeplant. De bloemen, die 
in trossen zitten, zijn geel en zeer welriokcnd, 
de peulen hebben een vleugel. De boom is be
kend wegens het fraaie, bruine, duurzame hout, 
dat vooral als Iuxehout voor meubelen gezocht 
is. Op Java kent men slechts een soort van hout; 
in de Minahasa en do Molukken wordt daaren
tegen een aantal variëteiten onderscheiden. Het 
beroemde Ambonsche wortelhout komt ook 
van deze soort (Zie Heijne, Nuttige planten II, 
p. 303). Bij aansnijden van den bast vloeit er 
een rood sap uit, dat tot een harde massa (kino) 
indroogt en tot het roodverven van vlecht- 
materiaal wordt gebruikt.

PTEROSPERMUM ACERIFOLUM Willd. 
Fam. Slerculiaceae. Bajoer nasi, Bajoer djantan 
(mal.), Balang, Wadang, Walang (iav.), Tjör- 
lang ( -oend.). Boom, ongeveer 25 M. hoog, over 
don geheelen Archipel verspreid, op Java zeer 
algemeen, meest eenigszins op zilten bodem 
Hot hout, dat vrij ge makkelijk te krijgen is* 
gaat door voor goed bouwhout, dat sterk en duur
zaam is bij gebruik onder water, zoodat men het 
ook voor bruggen en onderdooien van vaartuigen 
gebruikt.

PTEROSPERMUM JAVANICUM Jungh. Ba
joer (mal., jav., soemd.), Wadang, Wajoor, Wa
lang ( iav.). Zeer hooge en dikke boom van hot 
Westen van den Archipel; op Java overal be
neden 600 M. boven zoo. Het bleokrood-bruino 
kernhout is gemakkelijk in grooto afmetingen 
te krijgen en is algemeen gebruikt voor bruggen, 
vaartuigen, planken enz.

PUERARIA JAVANICA Bth. Fam. Legumi- 
nosae-Papilionatae. Kërandang, Katjang roedji 
( jav.). Slingerplant mot wit- en paarse bloemen 
in trossen, aan wegranden on waterkanten tot 
700 M. boven zee. Do plant is een uitstekende 
grondbodekkor en groenbomester.

PUNICA GRANATUM L. Fam. Punicaceae. 
Dëlima (mal.), Daliraa (jav.), Daliraa (soend.).

van Indië, en werd in 1893 definitief op verzoek 
eervol ontslagen. Hij overleed te Brussel, den 
4 Januari 1907.

Van zijne geschriften noemen wij: E3n woord 
over Sumatra in brieven, Rott. 1864; Versterking 
der Indische middelen, Econ. Aug. 1865; Mij 
ervaring van At-jeh, ’s Grav. 1884; Veertig jaren 
Indischen dienst, ’s Grav. 1894; Stemmen uit 

■ het Oosten, Vragen des tijds 1899; Reorganisatie 
van het bestuur van Ned.-Indiö, id. jaargang 
SO TI. 230.

PSIDIUM GUAJAVA L. Fam. Myrtaceae. 
Djamboe bidji (mal.), Djamboo klootook (jav., 
SOEND.), Kloetoek (Jav.), Guava. Lago boom, 
soms heesterachtig, uit trop. Amerika inge
voerd, thans in allo tropische streken gekweekt, 
op Java beneden 1200 M. ook wol verwilderd. 
Het hout is fijn en dicht, en is moeilijk te be
werken. Wortels, bast on blidoron zijn een zeer 
bekend geneesmiddel tegen chron. diarrhoo on 
als Folia Psidii in do Nedorl. Pharmacopoo op
genomen. De sterk aromatisch riekende vruch
ten worden rauw en gestoofd gegoten. Ook wor
den ze als con-erven gebruikt.

PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS D.C.

ne

.
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Welbckendo heester, overal aangcplant als go- 
neeskrachtigo plant en om cle vruchten, Granaat
appels. De wortelbast is een uitstekend middel 
tegen lintworm en als zoodanig in do Ncdcrl. 
Pharmacopee opgenomen. Do vruchten worden 

of gestoofd gegeten; ze zijn niet bijzonder 
smakelijk. Do schillen van de vruchten zijn een 
bekend middel tegen dysenterie. Delima poctih, 
een vorm met witte, in plaats van vuurroode, 
bloemen en bleekrood vruehtvleesch staat, wat 
geneeskrachtige eigenschappen en smaak der 
vruchten aangaat, bij den inlander hooger aange
schreven dan de gewone vorm.

PUPILLEN (MILITAIRE). Kinderen van Afri- 
kaansche, Amboineeschc en Inlandscho militairen 
kunnen worden aangenomen om bij de korpsen van 
het leger voor den militairen stand te worden op
geleid. Terzake zijn krachtens Koninklijke machti
ging bij Gouv. besluit van 14 Maart 1872 no. 
79 bepalingen vast gesteld. Het doel, hiermede 
beoogd, is om kinderen en weczen van het man
nelijk geslacht van militairen van genoemde 
landaarden voor verwaarloozing te behoeden, 
tot nuttige leden van de maatschappij te vormen 
en hen door middel vtyi eene militaire opvoeding 
voor den militairen stand en wel hoofdzakelijk 
tot geschikte, intellectueel en practisch goed ge
vormde korporaals en sergeanten bij de verschil
lende wapens von het Leger op te leiden.

Het aantal pupillen kan bedragen: hoogstens 
vier bij compagnieën en detachementen, waarbij 
het aantal Inlandsche militairen 100 of meer be
draagt en hoogstens twee bij compagnieën en 
detachementen, waarbij het aantal Inlandsche 
militairen minder dan 100 bedraagt; in totaal 
ten hoogste G2 Afrikaansche en Amboineeschc 
en 356 Inlandsche pupillen. Zij worden aange
nomen op den leeftijd van 7—14 jaar en bij voor
keur geplaatst bij de compagnieën, waarbij hun 
vaders dienen; voor weczen wordt een geschikt 
en daartoe genegen gehuwd militair als pleeg
vader aangewezen. Zij zijn niet onderworpen 
aan de krijgstucht. In den regel blijven zij tot 
hun 17e jaar in de positie van pupil en worden 
dan bij het leger ingcdeeld, als wanneer zij geheel 
gelijkgesteld zijn met een militair van hun land
aard. De pupillen ontvangen gratis onderricht, 
op de Gouv. scholen en, waar hiertoe geen golc- 
gei’hf id bestaat, op de korpsscholen (Zie bij ON
DERWIJS MILITAIR); ook worden zij, zooveel 
hunne verstandelijke en lichamelijke ontwikke
ling zulks toelaat, practisch' en theoretisch onder
wezen in de exercitiën van het wapen, waarbij 
zij zijn ing<’dctdd. Zie ook GOUVERNEMENTS- 
PU PILLEN.

PUPILLENSCHOOL. Zie GOUVERNEMENTS- 
PUPILLEN en PUPILLEN MILITAIRE.

PURGEERNOTEN. Zie JATKOPHA CUR- 
GAS.

PUTTE (ISAAC DIGNUS FRANSEN VAN 
DE). Geb. 22 Maart 1822 te Goes uit het huwe
lijk van J. Fransen v. d. Putte en D. J. Luteyn. 
Aanvankelijk voor de marine opgeleid, trad hij 
in 1838 in dienst der koopvaardij en verkreeg 
weldra achtereenvolgens den rang van 3en, 2cn 
en len stuurman; in 1849 werd hij aangesteld tot 
administrateur der suikerfabriek Pandji op Java, 
doch keerde in 1859 naar Nederland terug, waar 
hij zich aanvankelijk te Rotterdam vestigde. 
Daar trok hij reeds spoedig de aandacht door 
zijne grooto talenten; een brochure over de „Re

geling der suikercontractcn op Java”, Gor. 1860 
gaf blijken van zijne groote kennis der agrarische 
aangelegenheden van Java en toen Olivier, tot 
Minister van Justitie benoemd, zijn mandaat 
ncderlcgdc, werd Van de Putte in 1862 gekozen 
tot lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict 
Rotterdam. In dat liooge college verwierf hij zich 
reeds aanstonds een invloedrijke plaats; toen do 
Minister van Koloniën in het kabinet Thor- 
becke, Uhlenbeck, aftrad, werd Van de Putte in 
zijn plaats aan het hoofd van het departement 
gesteld (3 Febr. 1863), waar hij tal van belang
rijke maatregelen tot stand bracht. Verschil van 
gevoelen tusschen het hoofd van het kabinet, 
Thorbecke, en den Minister van Koloniën noopte 
den eerste tot het ncdcrleggcn van zijne betrek
king (10 Febr. 1866); het opvolgende ministerie, 
waarin Van de Putte zijn portefeuille behield en 
aan welks samenstelling hij een groot aandeel 
bad, trad reeds 30 Mei 1866 af, tengevolge van 
het aannemen van een amendement, door Poort
man voorgesteld op het „Ontwerp van wet tot 
vaststelling van de gronden, waarop onder
nemingen van landbouw en nijverheid in Ned.- 
Indië kunnen worden gevestigd”, waardoor naar 
het oordeel van den Minister de grondslag voor 
de door hem beoogde hervorming vervallen was 
(zie AGRARISCHE WET, Dl. I, bl. 18). Bin
nen een maand na zijn aftreden werd hij weder 
verkozen als lid der Tweede Kamer voor Rotter
dam en behield dien zetel, tot hij 6 Juli 1873 
andermaal als Minister van Koloniën optrad in 
het door hem en Mr. G. de Vries Az. gevormdo 
kabinet, waarin hij van 18 Dcc. 1873 tot 16 Mei 
1874 tevens als Minister van Marine fungeerde. 
Tengevolge van het verwerpen door de Twcedo 
Kamer van een voorstel tot census-verlaging trad 
het Ministerie af en werd Van de Putte door 
Mr. W. Baron v. Goltstein opgevolgd (27 Aug. 
1874); spoedig daarna (Oct. 1874) werd hij door 
Hoorn naar do Twcedo Kamer afgevaardigd, 
waarin hij zitting hield tot hij in ISSUdoordo 
Provinciale Staten van Zuid-Holland tot lid 
der Eerste Kamer verkozen werd, welke be
trekking hij tot zijn dood op 3 Maart 1902 be
kleedde.

Als staatsman heeft Van de Putte bij uitne
mendheid grooten invloed uitgeoefend op do 
ontwikkeling onzer Koloniën in liberalen zin. 
Met Van Hoëvell mag hij in één adem genoemd 
worden als de grondvester van het nieuwere 
koloniale beleid. Waar Van Hoëvell de eer toe
komt, het eerst krachtig te zijn opgetreden voor 
do toepassing van nieuwere denkbeelden op 
koloniaal-politiek terrein, heeft Van de Putte die 
verder ontwikkeld en op oorspronkelijke wijze 
daaraan vorm en leven gegeven. Vooral zijn eersto 
ministerie is in dit opzicht baanbrekend geweest; 
aan zijn initiatief of aan zijne krachtige mede
werking dankt Indiö tal van belangrijke maat
regelen, die een nieuwe periodo openen, zooals 
de intrekking van vcrschcidcno verplichte cultu
res op Java, Amboina en d£ Banda-cilandcn, de 
afschaffing der verplichte diensten in do Gouv. 
bosschen op Java, het verbod tot het aangaan 
van contracton mot do hoofden der désa’s, de 
afschaffing van do straf van rotanslagen, do 
concessie voor den aanleg en do exploitatio van 
een spoorweg van Batavia naar Buitenzorg, do 
regeling van de opleiding der O -I. ambtenaren 
enz. De meest gewichtige wetten, op zijn initia-

rauw
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betrekking hij aanvaardde met het uitsprekon 
redo voering: „Nederlands behoefte aan 

meer dan een Hoogoschool”. Hij onderwees er 
het staats- en het Romeinsche recht, later ook 
het burgerlijk recht en de rechtsgeschiedenis. Dit 
laatste was zijn fort ; in later tijd getuigde hij het 
gelukkigst te wezen, wanneer de loop der staat
kundige zaken hem toeliet terug te kceren tot het 
studeervertrek. Evenwel nam hij te Amsterdam 
ruimschoots deel aan de open bare zaak en had in 
verschillende commissies zitting. Den len Maart 
18S1 werd hij Hooglceraar aan de Universiteit te 
Utrecht en aanvaardde het ambt 7 Oct. van dat 
jaar met het uitspreken eener redevoering: „Do 
taak van den beoefenaar der Ncderlandscho 
rechl sgeschicdenis”. Reeds 10 Febr. 1882 ver
wisselde hij het professoraat met de betrekking 
van Minister van Binnenlandsche Zaken; na 
22 April 1883 als zoodanig eervol te zijn ontsla
gen, leefde hij als ambteloos burger in den Haag, 
totdat hij 19 Juni 1885 tot Commissaris des ICo- 
nings in Drente werd benoemd en 19 Juni 1888 tot 
Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië aango- 
steld, in welke betrekking hij 29 Sept. 1888 
optrad. De toenmalige minister van koloniën, 
Keuchenius, wenschte een einde te maken aan 
den Atjeli-oorlog, die zoowel het leger als de fi
nanciën uitputte; voorts aan het vigeerend stel
sel van de opiumpacht het demoraliseerend ka
rakter te ontnemen, het anachronisme van het 
particulier landbezit op Java (o.a. door de Tjo- 
mas-zaak veroordeeld) te beperken en meer aan
dacht te besteden aan de ontwikkeling der Bui
tenbezittingen. Den man voor deze hervormin
gen meende hij in Pijnacker Hordijk gevonden te 
hebben, ofschoon deze ten aanzien van de kolo
niale zaak homo novus was. Aan dit program werd 
dan ook slechts ten deele door hem beantwoord. 
Den 15en Juli 1893 werd hij op verzoek 
eervol ontslagen en droeg 17 Oct. d. a. v. zijne 
waardigheid aan zijn opvolger over. In Neder
land teruggekeerd, vestigde hij zich te ’s Gra- 
venhage, en werd in Mei 1894 door de Staten van 
Zuid-Holland gekozen tot lid van de E rsto 
Kamer der Staten-Generaal. Bovendien wijddo 
hij zich aan wetenschappelijke onderzoekingen, 
vooral op het gebied van het Oud-Hollandscb 
recht, en is ook werkzaam geweest als voor
zitter eener Staatscommissie voor ouderdoms- 
en invaliditeitspensioenen. Verder was hij voor
zitter van de Maatschappij tot bevordering van 
het natuurkundig onderzoek der koloniën en 
van het Indisch genootschap, ondervoorzitter 
van het Kon. Inst. voorde taal- land- en volken
kunde van Ned.-Indië. Hij was ook voorzitter 
van curatoren der Indische Instelling te Delft 
en voorzitter van het Institut colonial inter
national. In Dec. 1905 verliet hij ’s Gra
ven hage en vestigde zich te Haarlem, waar hij 
tot aan zijn dood zijne studies in de oud- 
Nederlandsche rechtsgeschiedenis voortzette. 
Zijne wetenschappelijke boekerij legateerde hij 
aan de Leidsche universiteit, van welke hij cu
rator was.

dat hot uitvloeiëriÖo sap bij diepero insnijding 
vermengd wordt mot een gomachtig bestand
deel, dat ?ls een vernis opdroogt on de snelle 
oplossing van het vergift in don weg staat.

Onder do halfwilde stammen van Malaka zijn 
de mannen, dio een specialiteit van de giftberei- 
ding maakton, uitgestorven; wie gift noodig 
heeft on niet al de ingrediënton gemakkelijk 
bekomen kan, voegt er allerlei aan toe, waarvan 
hij wel eens gehoord heeft, dat hot vergiftig is. 
Hoewel iedoro stam zijn eigen stamgift heeft, 
volgt hieruit nog geenszins, dat hot van een der 
leden van do stam verkregen vergift met dat 

ander overeenstemt. Alleen bij do meest

eener

I
i

I
van een
wilde en ontoegankelijke Orang Sakei is do gift- 
berciding in handen van enkele personen, bij 
wie het recept van vader op zoon overgaat en 
dus zekere eenheid gewaarborgd is. Droomt b. v. 
bij de O. Mentera een man, dat hij een dier doodt 
met een of ander ingrediënt, hoe onschadelijk ook, 
dan kan men er op rekenen dat hij Act een volgen
de maal aan het vergift toevoegt; anderen echter 
nog niet. Vandaar reeds dat door vorschillendo 
personen geheel verschillende samenstellingen 
worden opgegeven.

Uit Sumatra is bekend en nader onderzocht

!

!

door Lcwin een pijlvergift der Bataks, waarin 
het sap van Anliaris tozicaria gebruikt wordt 
en ongetwijfeld ook nog andere planten, dio niet 
nader konden herkend worden.

Op de Mèntawei-eilanden worden vergiftigde 
pijlen gebruikt, die niet met de blaaspijp, maar 
met den boog afgeschoten worden. Vermoedelijk 
zijn Antiaris, Der ris elliptica en Capsicum de 
hoofdbestanddeelen, echter wordt beweerd, dat 
ook tabak en tabaksasch er in voorkomen.

Op Borneo komen bij de Dajaks talrijke pijl- 
gifton voor, die deels onder den naam ipoh, deels 
als siren beschreven worden, zonder dat deze 
namen steeds dezelfde stof aanduiden. Zoo vindt 
men siren, dat 6trychnin-houdend is en ook wel 
dat geen strychnine bevat. Do voornaamste 
atamplanten dezer vergiften zijn Strychnos 
Tieute, Antiaris tozicaria en Derris eliptica (toe- 
ba), terwijl ook Dioscorea hirsuta (gadoeng), 
tabaks water, en asch of kool van verscheidene 
plan-en toegevoegd worden.

Behalve de dierlijke vergifton treffen wij alzoo 
als voornaamste stamplanten der indische pijl- 
vergiften aan Anliaris, Strychnos en Derris. De 
werkzame bestanddeelen dezer planton zijn het 
glukosied antiarine, de alkaloïden strychnine 
en brucine, benevens derrid.

Bij de Negrito’s op de Philippijnen wordt een 
pijlvergift bereid uit den bast van Rabelaisia 
plilippinensis, waarin als werkzaam bestanddeel 
het rebelaisine voorkomt. (Plugge, Ned. Tijdschr. 
v. Genee kunde, 1896, Dl. II, no. 4 en Gartner,
Diss. Erlangen 1895).

Literatuur: Lewin, Pfcilgifto, Berlin 1894.
PIJNACKER HORDIJK (Mn. CORNELIS).

Geb. te Drumpt 13 April 1847 uit het huwelijk 
van A. Pjjnaclo^r Hordijk, mod, doctor en G. J.
Van Wijk, studeerde hij te Utrecht en promo
veerde aldaar tot doctor in de beide rechten op De Heer Pijnacker Hordijk overleed te Haar- 
stellingen (28 Nov. 1873). Hij vestigde zich lem 4 Sept. 1908.
toen te Rotterdam, met het voornemen om daar Tijdens zijn bestuur werd de oorlog op Af jèh 
de rechtspraktijk uit te oefenen,doch reeds korten voorlgczet en daar do scheepvaartregeling ingo-
tijd daarna (4 Maart 1874) werd hij benoemd tot voerd en w>i«- een expeditie op Florns noodig
Hooglceraar aan het athenaeum illustre, later tot tuchtiging der berg-Endóhneezen. Do rego
gemeentelijke universiteit te Amsterdam,, welke ling der heerendiensten op Java werd met kracht
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ter hand genomen en in bijna allo gewesten vol
tooid; een nieuw reglement voor de opiumpacht 
op Java en Madoera en sommigo Buitenbezittin
gen werd afgekondigd, terwijl cenc proef met 
de opiumregie werd voorbereid; algcmcono be
palingen omtrent het beheer van post- en tele
graafdienst werden vastgestcld, terwijl hot in- 
landsch onderwijs gereorganiseerd werd.

Van de hand van den Heer P. Hordijk ver
schenen belangrijke bijdragen over de Oud-Ne- 
dcrlandsche rechtsgeschiedenis in de Werken der 
Vereen, tot uitgave der bronnen v. h. oud-vad. 
recht, no. 2 en in de Werken v. h. Historisch 
Gen. te Utrecht no. 49; voorts verschillende klei
nere opstellen in de Nieuwe bijdrage voor rechts
geleerdheid en wetgevingen in de bijdragen voor 
vaderla' dsche geschiedenis en oudheidkunde.

PIJNAPPEL (Dr. JAN). Geb. te Amsterdam 
17 Nov. 1822 .studeerde aanvankelijk aan het 
Athenaeum zijner geboortestad, later te Lei
den, waar bij 6 Juni 1845 in de letteren promo
veerde. Spoedig na zijne promotie werd hij (1846) 
benoomd tot leoraar, later Hoogleeraar, aan de 
Delftsche Akademie, waar hij ondorwijs gaf 
in het Maleisch en een tijd lang ook in geschiede
nis en in land- en volkenkunde; bij de opheffing 
dier inrichting word hij Hoogleeraar in het Ma- 
lei6ch aan do Rijksinstelling voor onderwijs in 
Indische taal-, land- en volkenkunde te Leiden 
en sedert 1877 aan de Rijksuniversiteit aldaar, 
waar hij zijn ambt aanvaardde met eeno rede
voering: „Het recht en de waarde der beoefe
ning van het Maloisch en in ’t algemeen, van do 
Polynesische talen als vak van hooger onder
wijs”. Den 17en Sept. 1889 ontving Dr. Pijnappel 
op verzoek eervol ontslag; hij overleed 14 Sept. 
1901 te Nijmegen.

Op het gebied van het Maleisch gaf hij uit:

> Mal.—Ned. woordonboek, naar hot werk van 
Dr. W. Marsdon on andoro bronnen bewerkt, 
1863, 2o dr. 1875, 3o dr. 1884; Mal. spraakkunst 
voor oerstboginnondon, 1862; Maloischo spraak
kunst, 1866; Mdoischc Grammatica, 1888; Reis 
van Abdoellah in Meursinge’s Mal. leesboek 4e 
stuk; De wortolvormon in hot Maleisch in Compte 
rendu van hot 6o Oriontalistoncongros to Leiden 
4o Partio, Soction V, bl. 21; Laag-Maleisch, Gids 
1865, IV, bl. 148; Ovor het Arab. Mal. alphabet, 
Bijdr. t. T. L. on Vlk. N. vlgr. III, bl. 229; Aan- 
teok. op H. C. KIinkert’8 supploment, ibid. 
3o vlgr. V, bl. 1; De Maleischo atlas van Ver
steeg, ibid. 3e vlgr. X. bl. 373; De Mal. hand
schriften in de bibliotheek der Leidsche Univcr 
siteit, ibid. 3e vlgr. V, bl. 142; Catalogus der 
Mal. handschriften i. d. Leidsche bibliotheek, 
ibid. 3o vlgr. V, bl. 149; Eene nieuwe uitgave 
van de Kalila en Damina, ibid. 4e volgr. I, bl. 
232; Over do Mal. pan toen s, Feestbundel Kon." 
Inst. 1883 (T. L.) bl. 161.

Verder schreef hij een Gcographio van Ncd.- 
Indië, ’s Hago 1863 (2e dr. 1868, verdere uitga
ven bewerkt door G. J. Dozy), alsmede verschil
lende artikelen in de Bijdr. t. T. L. en Vlk. over 
ethnographio en geschiedenis, voorts: Do Kon. 
Akad. te Delft, Amst. 1859; Drie stellingen 
over do opleiding van O.-I. ambtenaren, s’ Grav. 
1863; De rijksinstelling van onderwijs in Indische 
T. L on Vlk. to Leiden on de Hoogeschool, ’s Grav. 
1868. Als secretaris van het Kon. Instituut voor 
T. L. on Vlk. bezorgde'’ hij verschillende uitgaven 
o.a. de Reis naar het Oost. gedeelte van den 
Ind. arch. door Roinwardt, Amst. 1858. Dr. 
Pijnappel beoefende met voorliefde de wijsbe
geerte on gaf enkele studiën op dit gebied uit.

Zie over hem: A. 0. Vreede in Bijdr. T. L. & 
V. K. v. N. I. 6e volgr. X. bl. 1—14.

i
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dienen. In dit artikel kan dus slechts sprake zijn 
van de tegenwoordige quarantaine-regeling, 
zooals die is vastgesteld 
277 (sedert gewijzigd en aangevuld laatstelijk 
bij Ind. S;b. 1917 no. 647) en zullen de hoofd
zaken daarvan in het kort worden aangegeven.

De bepalingen ter voorkoming van overbren
ging van besmettelijke ziekten over zee, vervat in 
do zoogenaamde Quarantaine - Ordon- 
n anti e, gelden voor pest, cholera en gele koorts, 
doch kuhnen zoo noodig door den Gouv.-Generaal 
van N.I. ook op andere besmettelijke ziekten 
worden toepasselijk verklaard (art. I).

De schepen worden onderscheiden in besmette, 
verdachte en onbesmette, naar de onderscheiding 
in art 10. De besmette en verdachte schepon en 
in enkele gevallen do onbesmette schepen gaan 
in quarantaine, zoodra zij de grens van eene 
N.-I. haven overschrijden of eene N.-I. rivier 
opvaren (art 11). Onder quarantaine wordt ver
staan : verbod of beperking van gemeenschap van 
een schip met den wal of met andero schepen tot 
tegengang van besmetting. Het schip in quaran
taine voert het quarantaine-sein (gele vlag over
dag on twee witte lichten onder elkaar op 2 M.

QUAMOCLIT PINNATA Baj. Fam. Convolvu- 
larea Hoenga tali-tali (mal.), Sangga langii (ba- 
tav. mal.), Rintjik boemi (sound.). Slingerplant 
met fraaie roode bloemen, inhecmsch in trop. 
Amerika, in Ned. Indiü gekweekt onderden naam 
Kardinaalsbloem, en daar wegen; dedic'ate,d unne 
stengels en do kleur dor bloemen gebruikt tot het 
bogroei u van priëclenenz. Het sap van de fijn
gewreven bloder *n isoeninl. geneesmiddel.

QUARANTAINE. Een overzicht van do ach
tereenvolgens voor Ned. Indiö tot stand geko
men voorschriften op het gebied der quarantaine 
is gegeven in het artikel EPIDEMIEËN (zie 
ald aar).

D laraan kan worden toegevoegd, dat het van 
8—15 November 1913 te Saigon gehouden 
Congres van de „Far Eastern Association of 
Tropical Medicine” zich in het algemeen heeft 
kunnen verccnigen met het denkbeeld der N.-I. 
Regeering omtrent eene in hoofdzaken gelijke re
geling der quarantaine-aangelegenheden van de 
havens der Aziatische rijken en koloniën. In 
verband hiermede is een algoheelo herziening 
van de Quarantaine-Ordonnantie in studio ge
nomen om als basis voor dio regeling te kunnen

in Ind. S.b. 1911 No.

1
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ding van Besmettolijko ziekten in N. I. tot 1 
Januari 1917 word gegeven door M. D. Horst, 
Ar s. Leiden 1918...-,?*

QUARLES VAN UFFORD (Jhr. Mr. JACOB 
KAREL WILLEM). Geb. te Rijswyk (Z.-H.) 22 
Mei 1818 uit het huwelijk van Jhr. Mr. P. P. 
Quarles v. Ufford met H. J. L. W. Baronesse 
Gollot d’Escury, studeerde te Leiden en promo
veerde daar tot doctor in de beide rechten op 9 
Dec. 1844. Na te ’s Gravonhagc als advokaat bij 
den Hoogcn Raad gepractiseerd te hebben, werd 
hij Jan. 1S50 benoemd tot adj.-commies by het 
Departement van Binnenl. Zaken, en 7 Oct. 1855 
bevorderd tot commies. In Febr. 1857 werd hij 
hoofdcommies bij het Dep. van Koloniën; in 1860 
en 1861 maakte hij cene reis naar Java, waarover 
zie de door hem in 1862 en 1863 te ’s Grav. uit
gegeven brochures „Indrukken van Java mede
gebracht” en „Wat is voor Ncd.-Indië noodig 
In Maart 1865 bevorderd tot referendaris verzocht 
en verkreeg hij 8 Juli 1871 eervol ontslag uit 
’s landsdienst, ingaande met 1 Juli. Hij overleed 
te ’s Gravenhage 9 Maart 1902. Gedurende 
een halve eeuw was Quarles voor de belangen 
der Mij. van Weldadigheid, aan welker hoofd 
hij ruim 20 jaar als voorz.-commissaris stond, 
werkzaam.

Quarles v. Ufford heeft talrijke artikelen ge
schreven over verscheidene onderwerpen, meest
al echter betreffende onze koloniën; zij zijn in 
verschillende tijdschriften geplaatst, vooral in do 
Economist, in welke hij van 1863 af o. a. jaarlijks 
eenige malen zijne „Koloniale kronieken” plaat
ste, eene beschouwing over belangrijke gebeurte
nissen en geschriften op onze koloniën betrek
king hebbende. Zijn laatste kroniek bracht hij 
in 1901 nog zelf bij den uitgever. Herhaaldelijk 
was hij ook bestuurslid, zoowel van het Kon. Inst. 
voor T. L. en V. van N.-I. als van het Kon. Aardr. 
Gen. Zie zijn levensbericht door O. J. H. van 
Limburg S.iruin in de Levensber. M. v. Nederl. 
Letterkunde, Leiden 1903/04, blz. 113, waarin 
aan het slot een lijst der geschriften van Quarles 
voorkomt.

QUASI-INTERNATIONAAL RECHT. Onder 
deze benaming wordt begrepen en aangeduid hot 
materieel privaatiecht, dat de rechtsbetrekkin
gen bebeerscht tusschcn personen aan verschil
lend Indisch recht onderworpen, bijv. aan adat- 
recht en gecodificeerd recht. Dit recht is niet 
omschreven en moet bij elk voorkomend geval 
worden vastgesleld. De rechter zal daarbij moe
ten afgaan op de bedoeling der part ijen, den aard 
der rechtsbetrekkingen en de behoeften van hot 
verkeer om uit te maken welk recht op de bewus
te rechtsbetrekking of op de onderdeden daar
van toepasselijk is. (Mr. Pu. Kleintjes: het' 
Staatsrecht van Ncd.-Indië IJ, pag. 142).

QUASSIA AMARA L. Fam. Siniarubaceae. 
Oëntèng pendjit (sound.). Amerikaansche hees
ter, 2 — 3 M. hoog, vaak als sierheester aangc- 
plant in tuinen. Het is de stamplant van het 
Surinaamsche Bitterhout (kvxissi-bita), dat een 
bekend middel bij raaaglijden is. Een aftrek
sel er van gaat door voor een middel om blad
luizen te verdelgen.

QUERCUS. Plantengeslacht der Fagaccc'èn, 
over een groot deel van de wereld verspreid, 
in de tropen meest in het bergland. Het zijn 
boomen met kleine, groene, eenslachtigo bloe
men en de bekende, aan den voet door eon

afstand en zichtbaar tot op minstens twee zee
mijlen van zonsondergang tot zonsopkomst), on 
is verplioht de door den havenmeester aangc- 

ligplaats in to nomen. Zoo spoedig mogclïjk 
na aankomst wordt het schip onderworpen aan 
oen gezondheidsonderzoek, in te stellen door den 
havenarts (art. 14).

De gezagvoerders zyn bij nankomst uit landen 
buiten N.-I. gehouden eon gezondheidspas (art. 
7) aan to bieden van olke buitenlandsche haven, 
die zij gedurende de laatste 21 dagen liebbon 
aangedaan en moeten zich in eene N.-I. haven 
voorzien van een gezondheidsboek (art.8).

Ten aanzien van de te nemen quarantainc- 
maatregelen worden de N.-I. havens door den 
Directeur van Onderwijs en Eeredienst ingcdecld 
in vier klassen. De havens der Ie klasse hebben 
een havenarts en een quarantaine-station en zijn 
voorzien van middelen ter ontsmetting en ter 
verdelging van ratten en muskieten, de havens 
der 2e klasse hebben oen havenarts en eene zie
keninrichting met afdeeling voor besmettelijko 
ziekten en zyn voorzien van middelen ter ontsmet
ting, de havens der 3e klasse hebben een haven
arts, de havens der 4e klasse hebben geen haven
arts (art. 15).

De le klasse havens zijn Batavia (Tandjoeng 
Priok) met quarantaine-station op het eiland 
Onrust, Sabang met quarantaine-station op het 
eiland Roebiah, Soerabaja met quarantaine-sta
tion op den Madoera wal, Bëlawan Deli met het 
van de Plantersverecnigin'g te Médan overgeno
men quarantaine-station te laatstgenoemder 
plaatse.Zoodra Makassereen quarantaine-station 
zal hebben, waarvan de oprichting op het eiland 
Lae-Lae in overweging is, wordt zij ook een le 
klasse haven. Over de toelating tot het vrije 
verkeer van besmette, verdachte en onbesmette 
schepen in de verschillende havens en de daarbij 
te treffen maatregelen handelen de artt. 17—31. 
Voor onbesmette schepen uit bepaalde besmet 
verklaarde havens (o.a. Rangoon, Singapore, 
Hongkong en Saigon) zijn speciale regelingen ge
maakt op grond van de in art 12 alinea 4 aan den 
Hoofdinspectcur, Chef van den Burg. Genecsk. 
Dienst, gegeven bevoegdheid.

S.rafbepalingen zijn opgenomen in artt. 42— 
46.

Buiten de voorschriften der Quarantaine-Or- 
donnantie gelden nog:

le. Maatregelen ter bescherming tegen in- 
sleping van besmettelijke ziekten door van de 
bedevaart naar Mekka terugkeerende pelgrims. 
Zij moeten zich onderwerpen aan eene waarne
ming van 5 dagen, welke, als de havenarts zulks 
wenschelijk oordeelt, kan worden verkort dan 
wel tot ten hoogste 10 dagen kan worden uitge
breid (Ind. SJ). 1913 no. 406, 1914 no. 630);

2e. Bijzondere bepalingen tot beveiliging van 
de residentie (thans het gouvernement) Oostkust 
van Sumatra tegen invoer van j)est en cholera 
inzonderheid door immigreeronde koelies ‘(Ind. 
Stb. 1910 no. 372 en 532 en 1911 no. 300).

Literatuur. Voor de geschiedenis van de vroe
gere wetgeving vóór de Quarantaine-ordonnantie 
van Ind. Stb. 1911 no. 277 raadplege men P. H.

Kemp, De quarantaine- en epidemie-voor
schriften in N.I. 1892, Batavia, Landsdruk
kerij.

Eene volledige verzameling der wettelijke 
voorschriften omtrent Quarantaine en Bestrij-

wezen

v.d.



QUERCUS-RAAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË. 523

napje omgeven vruchten. In Nod.-Indiö komen 
verschoidcno soorten voor, op Java tusschcn 
1000 on 1800 M., op Sumatra veel lager. Hoyne 
noemt 26 soorten op, waarvan er volo een vrjj 
goed hout lovoron. Bekend is o.m.: 1) Quercus 
induta BI., een zeer hooge boom van Java, 
Pasang baloeng, Pasang soengoe (jav.), Pa- 
sang batoe (soend.), die bouwhout van ko
lossale afmetingen levert, dat voor huishouw 
wordt gebruikt; 2) Quercus spicata Smith, 
Pasang hëndak (lamp.), Pasang oerai (palemb.), 
ook op Java Pasang met verschillende locale 
soortnamen. Do boom levert een goed bouw
hout; het hout wordt ook voor houtskool ge
bruikt.

De gallen, die, tengevolge van den steek van 
een gal wesp, op de takken van de Klein-Azia- 
tische Quercus lusilanica Lam. voorkomen, wor
den op Java ingevoerd en ondor den naam Ma- 
djaan en Madja kané in den inl. medicijnhandel 
gebruikt. De gallen^ met puntige uitwassen er 
op heeten djënitri.

QUINETUM (CHINETUM). Zie over dit

koortsmiddel ondor KINA, Dl II, bl. 320. Het 
is een geelwit, amorph poeder, dat minstens 20 % 
kinine moest bevatten, en door de fabrikanten 
vaak uit den afval der kinine-bereiding ver
vaardigd werd; thans is dit mengsel geheel in 
onbruik geraakt.

QUISQUALIS INDICA L. Eam. Combretcaceae. 
Bidani, Ocdani, Woodani (batav. mal.), Ka- 
tëklock, Katjëklook, Këtjëklëk, Tjëgoek, Tjë- 
klook (jav.). Klimmende heester, in den heelen 
Archipel te vinden in de vlakte, soms aange
plant als sierheester wegens de fraaie bloemen. 
Do wortel en de bladeren zijn een zeer veel ge
bruikt inlandsch geneesmiddel. Do vruchten 
zijn een bekend middel om ingewandswormen 
te verdrijvon. Vooral de onrjjpo vruchten schij
nen werkzaam te zijn. Do naam Quisqualis 
(= hoedanig), door Rumphius aan de plant 
gegeven, is een toespeling op do eigenschap, 
dat do plant bij de eerste ontwikkeling een ge
heel anderen indruk maakt dan op verschil
lende oudere stadiën, en tijdens de ontwikke
ling nog herhaaldelijk van uiterlijk verandert.

'•v

R.
tot de Finantiën. De Raad zou „hebben en uitoef-RAAD (CHINEESCHE). Zie Dl I, bl. 287.

RAAD (CULTUUR). Verkorte naam voor den ! fenen in naam van het Uitvoerend Bowind en op 
localen raad van het cultuurgebied ter Oostkust i zijne verantwoordelijkheid aan hetzelve, het alge- 
van Sumatra; zie Dl I, bl. 576. meen gezag on bostuur over de Bezittingen (enz.), 

RAAD (KOLONIALE). Zie KOLONIALE | gehoord hebbende aan do voormalige O.-I.-C.”, 
PvAAD en ook OPPERBESTUUR aan het slot. een bestuur, dat zich zou „uitstrekken, zoowel

RAAD (LOCALE). Zie Dl I, bl. 574. tot het staatkundige, huishoudelijke, justitieele
RAAD DER AZIATISCHE BEZITTINGEN EN en finantieele, als tot den handel van, op en in die 

ETABLISSEMENTEN. Bij de Staatsregeling van landen, het onderhouden, vernieuwen of aan- 
1798 werd o.a. bepaald, dat de Bataafsche Repu- gaan, van verbintenissen met de Indiaansche 
bliek zou tot zich nemen „alle de bezittingen en | Vorsten en Volken”. Maar de Raad zou „verplicht 
eigendommen der gewezen Oost-Indische Gom- ; zijn, zich stiptelijk te gedragen naar en te hande- 
pagnie, benevens allo derzelver schulden” Nadere I Ion overeenkomstig do bosluiton van het Uitvoe- 
wettelijke voorschriften werden verder toegezegd | rond Bewind”. Gedurende zijn bestaan (1800— 
tot regeling van de verhouding tusschcn Moeder- i 1806) heeft de Raad dan ook nooit bezoten eenige 
land en Koloniën, m.a.w. óók tot regeling van | zelfstandigheid van werkelijko beteekenis tegen- 
het Opperbestuur hier te lande. Voorloopig werd over het Uitvoerend Bowind, of, na do Staatsre- 
reeds bepaald, dat het Uitvoerend Bewind zou geling van 1801, tegenover het Staatsbewind, of, 
hebben „de beheering over (de) buitenlandsche na die van 1S05, tegenover den Raadpensionaris, 
etablissementen on coloniün, en derzelver inwen- 1 Wel heeft de Raad beproofd, die zelfstandigheid 
dig bestuur”, terwijl in uitzicht werd gesteld de j te verkrijgen, maar het is mislukt. Bij do beslis
oprichting van twee koloniale bestuurscolleges, ; sing omtrent zaken van conig werkelijk belang 
jil. een Raad van Asiatischc Bezittingen en Eta- I werd de Raad tamelijk wel genegeerd. Zelfs bij 
blissementen en een Raad der Amerikaansche Go- het vaststellen in 1804 der bestuursreglementen 
loniën en Bezittingen. De opperlciding van alles i voor Indië werd de Raad voorbijgegaan, 
wat liet koloniaal bestuur betrof (ten opzichte In 1804 werd zijn zetel overgebracht naar 
van de wetgeving ophot terrein der koloniale aan- ! ’s-Gravenhago en een niouwo instructie voor hem 
gelegenheden had het Vertegenwoordigend Li- opgomaakt. Na hot optreden van Koning Lode- 
cliaam mee te spreken) zou dus komen aan het | wijk bleef hij nog eonigen tijd voortleven, maar 
Uitvoerend Bewind, waaraan verantwoordelijk 

ondergeschikt zoude zijn o.a. de zg. Aziatische 
Raad. Pas 11 April 1800 werd dc instructie voor 
den Raad vastgesteld, welk college in Mei 1800 
werd geïnstalleerd; tot zóólang was het Gomité 
voor de Oost-Indische Zaken in functie goblovon.
Do Raad was gevestigd te Amsterdam en bestond 
uit 9 bezoldigde leden, aan te stellen en te ont
slaan door het Uitvoerend Bewind. Zijne leden ! 
werden verdeeld in 3 Departementen: nl. tot dc j 
Indische Zaken, tot den Koophandel en Zeevaart,

bij Kon. Bcsl. van 29 Juli 1806 werd hij opgohe- 
ven tegen 1 Augustus. Reeds oenigo weken vroe
ger was ingesteld dc waardigheid van Directcur- 
Generaal „voor de zaken der Indiën en van den 
Koophandel”.

Literatuur: G. J. A. Van Berckel, Bijdrage tot 
de geschiedenis van het Europecsch opperbe
stuur over Nedorlandsch-Indië 17S0 —1806 (Lei
den, 1880).
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stelling van een Raad van Indië valt samon met to nomen; — eon voorschrift, waarschynlij aan
die van do betrekldng van Gouvernour-Generanl Engclsch-Indië ontleend, waar, in vorban mo
(dl I, bl. 812); het college bestond toen, buiten hot onder Warren Hastings gcbcurdo >cn door
den Landvoogd, uit 4 leden. Dit getal werd tij- Macaulay zöo levendig beschrevene,/ bij con
dens het bestaan der O.-l. Comp. herhaaldolijk pariomehtswot van 1786 (26 Geo. III oï 10) kori.
gewijzigd. In 1617 moesten er 9 leden zijn; 5 vóór hot optreden van Lord Cornwallis als Gouv.-
hunner, met inbegrip van den directour-generaal Gen. con dergelijko bepaling was ingevoerd. Het
van den handel, zetelden bij den Gouv.-Gen., charter var. 1804 werd nooit in Indiëingevoerd (zie
do overigen waren bestuurders van buitenpos- Regooringsroglemont); in do Instructio voor Gouv.
ten. Omstreeks 1650 waren or 6 permanente on R. v. I. van 1807 werd echter con dergelijko
leden met een afwisselend getal extra-ordinaire bepaling ingclascht. Daondels, voor wien deze
leden; do eersten concludeerden, do laatsten instructio bestemd was, oefende con zeor grooton
hadden slechts een advisecrendc stem, behalve invloed uit, deels door zijn persoonlijkheid,
bij de verkiezing van eon Gouv.-Gen. „pro maar deels ook door do hom modogegeven in-
interim” en in enkele andere aangelegenheden. structio on door do bevoegdheid, hom toego-
Tijdens Valentijn bestond do Raad uit 5 ordi- kend do Hoogo Regeering to ontbinden. Daar-
naire leden, een ordinair lid tevens president van van maakte hij in 1808 gebruik; do nieuwe Raad 
den raad van justitie, die vroeger niet mocht van Indië telde 4 gewono on 3 extra-ordinaire 
meestemmen, en 6 of 7 buitengewone leden be- leden. Tijdens hot Bri! scho tusschenbestuur over
nevens den geheimschrijver. In 1789 waren er Java (1811—1816) werd dat getal tot 1 vice-
volgens Huyser 7 voorzittendo leden (met in- pres. (den commandant dor troepen) on 2 leden
begrip van den Gouverneur-Generaal en den di- teruggebracht.
recteur-generaal) en 8 extra-ordinaire leden, wol- Na het herstel van het Ned. gezag werd, on- 
ke laatsten wel mochten advisecren, maarniet danks hot R.R. van 1 SI 5, niet terstond een Raad
concludeeren dan alleen in zaken van oorlog van Indië ingestold; eerst toon Commissarissen
of vrede met inlandsche vorsten, gratie aan ter Generaal hun betrekkingen nedcrlegden (Stb.
dood veroordeelden, en de verkiezing van een 1819 no. 25, 27), werd hot college hersteld;
Gouvcrncur-Generaal. het bestond uit 4 leden. Do verhouding van

Tijdens de Comp. berustte do hoogste bestu- den Gouv.-Gen. tot den Raad van Indic werd 
rende en wetgevende macht in Indië bij dit col- op den voet van het charter van 1804 geregeld;
lege, de „Hoogo Regeering”; — over den om- zijn bevoegdheid om tegen de meerdorheid van
vang daarvan zie dl II, t. a. p. Do Gouv.-Gen., den Raad to beslissen werd zelfs eenigszins
die in den Raad voorzat, was, althans volgens do uitgebreid (art. 12 R.R. 1818, vgl. art. 9 R.R.
bestaande bepalingen, slechts gewoon lid en had 1827). Allo besluiten der Hoogo Regeering wer-
alleen bij staking van stemmen dubbele stem; in den volgens het R.R. van 1818 genomen door 
de punten en artikelen van 1650 wordt van den den Gouv.-G.m. in Rade. Toch kan men ook in 
Gouv.-Gen. en den Raad van Indië gesproken als deze jaron in hot Staatsblad verschil zien tus- 
vormende te zamen een college, waarin allo za- schen een administratief besluit van don Gouv.- 
ken, de generale Comp. aangaande, moeten be- Gen. in Rado en een wetgevende publicatio
handeld worden; zelfs mochten do brieven, aan (ordonnantie) van den Gouv.-Gen. in Rade;
den Landvoogd gericht, niet dan in volle ver- men vergelijke b v. Stb. 1819 no. 34 on 1834 
gadering worden geopend. In den regel echter no. 24 met de ordonnanties in Stb. 1819 no. 42 
was zijn invloed overheerschend. Valentijn 2^gt, en 44, 1823 no. 5, 1834 no. 27. 
dat, ofschoon de Gouv.-Gen. maar voorzitter Toen Du Bus en later Van den Bosch Com- 
in den Raad was, en dus door de stemmen der missaris-Generaal waren, stond do Raad van In-
overige leden beperkt, het toch zeker is, dat hij dië uiteraard niet hun, maar den onder hen ge
gemeenlijk waakt meester te blijven en dat geen stelden Landvoogden ter zijde: dus van 1826 
van de heeren het in zijn gedachten zou durven tot 1830 den luit-g.g. Do Koek, van 1833 tot 
nemen hem tegen te spreken. Als zij allen tegen 1834 don G.-G. ad interim Baud.
hem samenspanden, dan nam hij aan, de zaak In 1836 werd een grooto verandering ingc- 
alleen bij de HH. XVII te verantwoorden; Camp- voord. Tijden- het bestuur van Van der Capel- 
buys woonde zelfs gedurende geruimen tijd do len on van Du Bus had do Raad dikwijls
zittingen van den Raad niet bij, maar voerde neiging tot grooto onafhankelijkheid getoond (zio
de besluiten van den Raad niet uit, als hij ze Louw, Do Java-oorlog, II, bl. 93); toen Van
afkeurde. Toch beleefde Valentijn ook gevallen den Bosch het cultuurstelsel in voerde, stuitte
en tijden, waarin de Landvoogd, kleinhartig hij vaak op een tegenwerking in den Raad,
zijnde, bijna niet dorst spreken, en de directeur- waarvan Mcrkusdc ziel was. Toen Van don Bosch,
generaal alles doordreef. in het moederland teruggekeerd, tot Minister

Het charter van 1804 bracht een belangrijke van Koloniën was benoemd, werd do Raad van
verandering. O schoon do Raad van Indic, dio Indië een adviscorend college; do Gouv.-Gen.
uit 3 ordinaire en 2 extra-ordinaire leden zou moest in allo gevallen, niet bij zijn instructie
bestaan, nog zou blijven de Hocge Regeering, uitgezonderd, het dagelijksch bestuur botreffen- 
aan welke het beleid over alle zaken, de poliHo de, dit collego raadplegen, maar beslisto zeil
en do civiele regeering aangaande, zou zij i standig (art. 11 R.R 1836). De besluiten
opg< dragen, werd den Gouv.-Gen. de bevoegd- werden voortaan genomen door don Gouv.-Gen.,
heid gegeven om, wanneer hij oordeelde dat het den Raad van Ned.-Indië gehoord. Ook in deze 
nemen van een maatregel in het belang der Re- periode vallen Gouv.-besluitcn en ordonnanties
publiek, de veiligheid of het behoud van eenige ui. ei lijk to onderscheiden, al is bij elk van beide
bezittingen noodzakelijk was, en de meerderheid de Raad slechts adviseerend; men vergelijke b.v. 
ran den Raad van een ander gevoelen was, dan Stb. 1850 no. 5 met de wetgev ndo publicatie 
tt$h opzijn verantwoordelijkheid dien maatregel 1 in Stb. 1850 no. 6*
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Do maatregel van 1836 had ton gevolge, dat 
hot aanzion van het collogo aanmerkelijk daaldo, 
on dat zelfs van zijn „volslagon isolemont” go- 
sprokon word; de Gouv.-Gon. woonde slechts 
zelden de zittingen bij en alles word zooveel 
mogelijk schriftelijk afgedaan. In hot Rog.-regl. 
van 1854 werd oon middelweg ingeslagon: torwijl 
do Raad v. Indië meestal eon adviseerond col- 
lego is, wordt in eon reoks van gevallen 
aan hot advies van don Raad eon bindondo be- 
teokenis toogokond. Do Landvoogd, dio bevoegd 
is het advies van don Raad in alle zaken van 
algemeen of bijzonder belang in te roopen, is 
in verscheidene bolangrijke gevallen verplicht 
dat advies te vragen (art. 28 R.R. — behalve 
de daar genoemde gevallon zijn er nog verschei
dene andere, zie o.a. art. 10 on 95 R.R., art. 22 
on ooOompt.wet); in zake wetgeving en in bepaald 
aangewezen gevallen van bestuur (ar t. 29, 45 
—48, 52, 53, 75, 82, 83, 109) is zelfs overeenstem
ming met den Raad noodïg, on moet dus het be
sluit van don Gouv.-Gon. overeenkomstig het 
gevoelen van de meerderheid van het college 
zijn, al heeft hij de bevoegdheid de beslissing 
des Konings in te roepen. Zelfs mag hij, zonder 
die af te wachten, do door hem noodig gekeurde 
maatregelen nemen, ook tegen dat gevoelen in, 
wanneer hij oordeelt, dat langer verwijl de veilig
heid of de rust van Ned.-Ind. of andere gewich
tige algemceno belangen zou in gevaar brengen 
(ar . 30 R.R.).

He U een zeer bestreden vraag, of do lagere 
we gever (alg. maatr. v. bestuur of ordonnan ie) 
al dm nie, bevoegd U, do reeks dezer gevallen 
van verplicht advies of verplichte overeenstem
ming ui., te breiden, gelijk hij dikwijls doe.; en, 
zoo neen, of hij voor verplichte overeenstemming 
deze belemmering kan on duiken door voor een 
of andere bestuursdaad eone ordonnantie (welke 
’s llaads instemming behoeft) voor te schrijven, 
gelijk b.v Ind. S-b. 1870 no. 64 art. 1, 2e lid, 
1905 no. 137 art. 16 doen.

De besluiten van den Gouv.-Gon., ook die in 
verplichte overeenstemming met don Raad geval
len, worden genomen „don Raad v. Ned. Indië ge
hoord”. Minister Pahud meende door dit voor
schrift te kunnen verborgen houden, of bij een 
gegeven ordonnantie do Gouv.-Gen. behoefte 
had gevoold om krachtens art. 30 Rog.-rogl. ’s 
Raads advies te passeoren; maar deze bedoeling 
uit 1854 wordt vorijdeld door den aanhef der 
ordonnanties, welke in het eerste geval art. 29 
R.R., in het tweede geval art. 30 citeoron.

Blijkt uit eon en ander reeds voldoende, dat 
na 1 Mei 1855 onder den naam „Indische Rc- 
geering” nu eens de Gouv.-Gon. alleen, dan 
weer do Gouv.-Gon. in Rado is to verstaan, toch 
komt duidelijk uit, dat het R.R. don Gouv. 
Gen. alleen als don verantwoordelijken regeer
der van Nod.-Indië aanmorkt (art. 37R. R.). Wol 
heeft do Raad hot recht, voorstollen aan don 
Gouv.-Gon. to doen, maar bij den Landvoogd 
berust do beslissing, al moet hij van afwijzing 
kennis geven (art. 35 R.R.). Wel zijn allo colle
ges en landsdienaren vorplicht aan den Raad, 
op diens aanvrage, inlichtingen to geven, maar
alleen omtront do feiten, welker kennis veroischt 
wordt voor adviezon, door don Gouv.-Gen. 
gevraagd (art. 34 R.R.); tot hot goven van 
mondelinge inlichtingen kunnen ambtonaror. en 
offioioron slechts door don Gouv.-Gon. gelast

worden, do vorgaderingon van don Raad bij te 
wonen (art. 7 R.R.), al heeft do Gouv.-Gen. bij 
Bijblad 6794 dezo bevoegdheid op den vico-pre- 
sidont gedologoord. Er kan dus geen sprake van 
zijn, dat do Raad de rol gaat hernemen, tijdens de 
Comp. aan dat lichaam toevertrouwd; hij is de b(j 
uitnemondhoid hooggeplaatste en onafhankelijke 
raadgovor van den Landvoogd, doch alleen deze 
is en blijft verantwoordelijk. Eindelijk kan de 
Gouv.-Gen. den leden van den Raad bijzondere 
commissies opdragen on hen met zendingen in 
Ned.-Indië belasten, mits behalve do v ce-pre- 
sident twee ledon ter hoofd plaats aanwezig blij
ven (art. 36 R.R.); uit dozo bepaling schijnt wel 
to volgen, dat de vice-president niet door den 
Gouv.-Gen. met een dergelijko zending kan wor
den belast (wol een te Batavia te volvooren op
dracht kan krijgen), on dat het niet vrijstaat, 
leden van den Raad mot zendingen buiten Ned.- 
Indië to belasten. Immers de Gouv.-Gen. heeft 
over do leden van den Raad geen ander zeggen
schap dan hetwelk art. 36 hem uitdrukkelijk 
toekent, en hot Opperbestuur zijnerzijds is niet 
bevoegd om, op grond van art. 61, lid 1, Grond
wet, to handelen in afwijking van hot Regee- 
ringsreglement. Recente voorbeelden van wet
tige toepassingen van art. 36 waren de opdracht 
in zake koffiecultuur aan het lid De Jager, de 
zending van het lid F. A. Licfrinck eerst naar 
Bali (1907) on daarna naar Atjèh (1908), en de 
zending van het lid J. H. Liefrinck naar Suma- 
tra enz. (1916 en later).

De Raad vergadert ton minste eenmaal ’s weeks 
(’s Vrijdags) te WeLevrodon. V.ce-president en le
den wonen dan ook meestaTfmet altijd) te Batavia. 
De Gouv.-Gen. kan zelf het voorzitterschap be- 
kleeden; gewoonlijk presideert de vice-presi
dent on neemt de Raad geen besluit, tenzij ten 
minsto drie leden (de vice-president daaronder be
grepen) tegenwoordig zijn. De gedachtenwisse
ling tusschen Gouv.-Gen. en Raad is geheim, 
en niet dan hoogst zelden worden ’s Raads 
adviezen, die altijd mot redenen zijn toegelicht, 
achteraf gepubliceerd. De vice-president gaat 
geregeld naar Buitenzorg om met den Gouv.- 
Gen. to confereeron. Hot college wordt bijgestaan 
door eon socrotaris, en verdere ambtenaren.

De vice-president en de vier leden uit wie de 
Raad bestaat, worden alle vijf door den Koning 
benoemd on door hem ontslagen; zij moeten Ne
derlanders zijn on den ouderdom van dertig jaren 
vervuld hobbon (art. 8 R.R.); het wetsontwerp 
van 1918 op do bestuurshervorming beoog-, den 
Raad open te stellen voor alle Nederlandsche 
onderdanen. Togen strijd tusschen do particu
liere belangen van do leden on die van het al
gemeen wordt zooveel mogelijk gewaakt door 
art. 9 R.R. Eon on andor heeft de strekking om 
don ledon een positie te verschaffen, dio hun 
toelaaü onafhankelijk hun oordeol te uiten en 
dit, desnoods, ,togon don Landvoogd in vol ie hou
den; hot hoofdbezwaar tegen een, meermalen als 
wenscholijk voorgestclde, roorganisatie van don 
Raad, door hot college, op hot voetspoor van 
Engelsch-Indië of van do Philippijnen, te doen 
bestaan uit do hoofden der departementen, is 
dan ook do ovorwoging, dat daardoor de onaf
hankelijke positie der raadslcdon verloren zou 
gaan, of dat aan dio departementschefs een posi
tie zou moeten wordon verschaft, die hen zelf
standig togonovor den Gouv.-Gon. zou stellen.
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toonon dczelfdo divergentie, die wij tegenwoordig 
uantrefCen. Verder dan hypothesen, zooals die 

de vorming der rassen in „isolatic-ccntra” is 
nog niet gekomen.

3. De rassen van Ncdorlandsch- 
I n d i 6. Reeds de meest oppervlakkige waarne
ming doet grooto verscheidenheid onder de be
woners van onzen Archipel kennen. Vooral 
springt in het oog het verschil tusschen de Ma- 
leiers (in ruimen zin), dio het grootste deel van 
Ned.-Indië bewonen en de Papoea’s. De Papoea’s 
hebben over hot algemeen wollig haar, breeden 
oonvexen neus, bruinzwarte huidkleur, middel
matige lengte, lang gezicht en zijn dolichocephaal. 
Men vindt ze hot meest zuiver op Nieuw-Guinea 
en de nabijgelegen eilandjes (Waigeoe, Salvatti, 
enz.) en op de Aroe-eilanden. Ook op Ceram, 
Boeroe, do Kei- en Tënimbareilanden wonen Pa
poea achtige volken. (Riedel echter, in de Vcr- 
handl. der Ges. für Anthropologie in Berlin 1895, 
ontkent dit voor Ceram en Boeroe, behalve ten 
opzichte der ingevoerde slaven). In het overig 
deel der Molukken en op Florcs en Timor vindt 
men slechts sporen van een oorspronkelijk Pa- 
poeasch element. De rest van den Archipel wordt 
in hoofd zaak bewoond door de Maleiers in den 
ruimst en zin van het woord.

Junghuhn verdeelde de bruine bewoners van 
den Indischen Archipel in drie oerrassen, welke 
hij door gencratio originaria ter plaatse, waar zij 
leefden, liet ontstaan. Hij onderscheiddo het Ne- 
gritenras, het ras der Bataks, Dajaks en Alfoe- 
ren, waartoe ook de Niasscrs, Pasoemahs, Timo- 
reezen, Balineezen en Boegineezen zouden behoo- 
ren en als derde het Maleische oerras, waartoe hij 
rekende de Minangkabau-Malcicrs, Malaka-Malei- 
ers, Atjèhers en Javanen. Daarentegen zag Du- 
laurier in de Maleiers en Javanen twee afzonder
lijke rassen, terwijl volgens anderen de Maleiers 
niets anders zouden zijn dan geëxpatrieerde Ja
vanen. Ra files vermeldt ccne sage, volgens welke 
do Javanen de stichters van het rijk Minangka- 
bau zouden zijn. Een Javaansch vorst uit Kcdiri 
had zich, volgens het verhaal, in Sumatra geves
tigd en het rijk van Minangkabau gegrond
vest.

Gajo’8 in Sumatra, do Oelocajar-Dajaks van 
Bornco en verdorde Orang Sakei van Malaka, de 
Wcdda’s van Coylon, sommige stammen van Z. 
China, bewoners van do Philippijnen en wilde 
stammen van Achter-Indië. Zdfs zou dit oertype 
misschien nog verder to vervolgen zijn bij de in- 
landschc stammen en bergstammen der Papoea’s, 
de Australiërs en Zuidzccbcwoners, ja zelfs tot de 
oervolken van Zuid-Afrika, de Hottcntottcn en 
Boschjesmannen cn nog enkele Indianenstam
men van Z.-Amerika. Fritsch ontkent echter, dat 
er eenigc identiteit bestaat tusseben de Boschjes
mannen en de Wcdda’s; het voor do Boschjes
mannen karakteristieke eng-spiraalvormig ge
draaide haar ontbreekt bij de Wedda’s en de an
dere verwante volken. Wèl werden door hem in 
Japan, n.1. bij de Aino’s meermalen typen waar
genomen, die hem aan de Wedda’s herinnerden. 
De physicke kenmerken van de Oermaleiers zou
den bestaan uit cene korte, gedrongen lichaams
gestalte, een grooten omvangrijken en langen 
schedel (mcsocephaal of dolichcccphaal,slechts bij 
uitzondering brachycephaal), gewelfd voorhoofd, 
uitstekende jukbogen, korten broeden, platten, 
vaak ingedeukten neus, hoogen neusindex, oogen 
met neiging tot Mongolenplooi, breeden mond, 
chamaeprosoop gelaat, meer of minder sterke 
prognathic, langen romp, korte bcenen en middel
lange armen. Dit zijn lichaamsverhoudingcn, dio 
aan jonge kinderen eigen zijn; deze bij den kin
derleeftijd behoorende somatische eigenschappen 
wijzen volgens Hagen op een primitief oerras. 
Het vrouwelijk geslacht, dat lichamelijk het 
meest aan het kinderlijk type herinnert en het 
rassen karakter het meest standvastig pleegt te 
behouden, zou liet duidelijkst dit oermalcische 
type doen herkennen.

Tegenover deze Oermaleiers (Indonesiërs) 
staan de Kust-Maleiers, die door vermenging van 
dit oerras met vreemde elementen, zooals Chinee- 
zen, Indiërs, Arabieren etc., zijn ontstaan. Zij zijn 
gekarakteriseerd door eenc langere lichaamsge
stalte, langer gezicht, dat naar beneden is toege
spitst, langoren en vaak convexen neus, kleineren 
mond en brachycephalen schedel. Op Sumatra 
zouden de Alas en Gajo’s het meest het reine oer
type hebben bewaard; de Bataks houdt Hagen 
voor een met de Alas en Gajo’s verwante stam, 
die echter sterkere kruising met andere elementen 
heeft ondergaan, waardoor het type verder van 
het oorspronkelijke afstaat. Echter is _§nouck 
Hurgronje op linguïstische gronden tot do con
clusie gekomen, dat de Gajo’s en Bataks geenerlei 
verwantschap met elkander hebben.

Het is vooral ook Zuckerkandl’s verdienste op 
de groote verbreiding van het dolichocephalc cle
ment in Indonesië, wier bewoners men vroeger 
brachycephaal noemde, gewezen to hebben. Bij 
de Bataks vond Volz tegenover een groep met 
hoogen index cephalicus cene andere met veel la- 
geren index. Hij vraagt zich af, welke beteekenis 
het doliohocephalo element bij de volken in Indo
nesië heeft zonder echter een antwoord te vinden: 
„Es bleibt die höchst interessante Frage der Doli- 
choccplmlen Indonesiens ofïen; mag man auch 
von den Polyncsiorn aus inanch interessanten 
Rückschluss auf die Meso- und Brachycephalen 
des Malaiïschen Archipels zieheu kö men, das 
Problem der Dolichocophalcn kann nur von den 
Indonesiern sclbst aus gelost werden. Viellcicht 
wird man daim auch zugleich der Lösung der

van
men

Van Leent meende, dat de Maleiers in twee on- 
dcrafdeelingen gescheiden moeten worden, waar
van de eene zich meer aan de brachycephalc ras
sen aansluit, terwijl dc andere, waartoe do Ba- 
taks, Makassarcn, Boegineezen en Dajaks bohoo- 
ren, tot de Kaukasische rassen naderen cn waar
schijnlijk een geringe graad van dolichocophalie 
bezitten. Hagen is van meening, dat Sumatra en 
misschien ook Borneo de oerzetel der Maleiers 
zijn geweest, ten tijde dat dc beide groote eilan
den nog met elkaar in verbinding stonden en ge
looft, dut het Maleische oerras zich van hieruit 
over den .verderen Indischen Archipel heeft ver
breid en zich met de andere daar wonende mon- 
sehen, zooals de Ohincczen, Indiërs, Arabieren, 
Siamcezen, Boegineezen cn Europeanen heeft 
vermengd. Dc bewoners der centra van de groote 
eilanden, speciaal de minder toegankelijke bosch- 

bergstnmmon, zouden deze menging met 
vreemde elementen het minst hebben ondergaan 
en dus nog het meest zuiver karakter van oer- of 
praemaleiers (Indonesiërs) hebben bewaard. Tot 
deze relatief rein gebleven stammen zouden dan 
hchoorcn de Toala’s, Toradja’s on Tomina’s van 
Cclebes, do Ténggërcezen op Java, de Ala’s en
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ment dits ne sont autre chose quo la continuation, 
dans les fles du Sud-est, de la même famillo hu- 
maine que nous venons de suivre sur Ia carte do- 
puis 1’Himalaya, et leurs principaux groupcs, róu- 
nis déj& par Junghulin sous lo nom trop restreint 
de Battaks, qui appartient k uno agglomóration 
sumatraise, reliant Formose k Malacca, en rayon - 
nant jusqu’aux iles des Papous. Les masses prin- 
cipales peuplent respectivement Sumatra et les 
lies, qui en dópendent k I’ouest, Bornéo, Cólèbes, 
enfin les Philippines”. Kohlbruggo wordt door 
zijn onderzoekingen (medegedeeld in de zitting 
der Berliner Anthropologische Gescllschaft van 
21 Juli 1900) gebracht tot de uitspraak, dat allo 
vier groote Soenda-eilanden in het binnenland 
bewoond worden door mesaticephale volken, do 
Indonesiërs of Oer-Maleiers. Verder zegt hij, dat 
de Maleiers en Indonesiërs elkaar na-verwant 
moeten zijn. Sarasin is van meening, dat de on
derscheiding tusschen Indonesiërs en Maleiers 
niet meer is vol te houden: „Die Bcsprechung von 
vier körperlichen Merkmalen, Grosse, Hautfarbe, 
Haarbeschaffcnhcit und Kopfform, hat erge bon, 
dass irgendwie prinzipiclle, tiefgreifende Unter- 
schiede zwïschen den sogonannten Indonesiern 
und den Malayen nicht bestehen, und wir könneu 
uns daher auch nicht entschliesscn, Bozeichnun- 
gen anzunehmen, wclche solche prinzipiclle Ge- 
gensatze als tatsachlich bestehend voraus zu set- 
zen. Ganz gewiss gibt es abgeschlossene und rein- 
blütigere Stamme und solche, heidenen Mischung 
in den verschiedensten Graden und mit den ver- 
schiedensten Elementen vorhanden ist, aber allo 
basieren doch auf demselben engverwandten 
Grundelement”.

Tenslotte zij nog vermeld, dat de benaming 
van Indonesiërs door spraakgeleerden en ethnolo- 
gen aangewend is om aan te duiden de gehccle in- 
landsche bevolking van den Indischen Archipel. 
Waar dus do beteekenis, door de verschillende on
derzoekers aan deze benaming toegekend, zoo
zeer uiteenloopt, is het wensebelijk ter voorko
ming van verwarring die benaming niet moor 
te gebruiken.

Eene wetenschappelijke studie der Indische 
rassenproblemen stuit op talloozc moeilijkheden. 
De reeds in het algemeen zoo zwaro taak der an- 
thropologie is hier dubbel zwaar. Vooreerst is hot 
maken van deugdelijke generalisaties tot nog tol
vrij wel on mogelijk door de schaarschte der detail- 
onderzoekingen, welke schaarschte (ook door 
Dr. Ten Kate betreurd) treffend uitkomt als men 
Ripley’s literatuuropgave over de anthropologie 
van Europa vergelijkt met hetgeen in dit opzicht 
over onzen Archipel is gepubliceerd. Wij ontken
nen echter niet, dat er goed werk geleverd is. Wij 
noemen slechts de namen Bleekor, Van den Broek, 
Danielli, Fisoher, Hagen, Hoso and Mc Dougall, 
Ten Kate, Kleiweg de Zwaan, Koch, Kohlbrugge, 
Lubbers, Martin, Modigliani, Nieuwenhuis, Van 
der Sande, Sarasin, Sasso, Stratz, Swaving, Vir- 
chow, Volz en Zuckerkandl, om van anderen niet 
te spreken. Nog steeds echter is het geleverde ma
teriaal nog veel te gering om klaarheid en zeker
heid te verkrijgen omtrent de onderlinge ver
wantschap van de vele stammen, die den Indi
schen Archipel bewonen. Groote serieën, uit ver
schillende gebieden van onzen Oost, een allereerst 
vereischte ter bevordering onzer anthropologische 
kennis, worden nog steeds rnaar al te zeer gemist. 
Een tweede bezwaar bestaat hierin, dat de bevol

Frago nach der Rassonangchörigkoit der Austra
liër naher kommen.”

Sarasin neemt aan een oerbevolking, geheel ge
scheiden van hot Maleischc ras. Tot deze oerbe
volking, de z. g. n. Wcddagroep, rekent hij be- 
halvo do Wedda’s, de Toala’s van Celebes, de 
Ocloe-ajar Dajaks van Borneo, de Scnoi van Ma- 
lakka en verder meent hij daartoe te mogen reke
nen enkele wilde stammen van Vóór- en Achter- 
Indië, de Hiëngs van Kambodja, de Miao-tso en 
Yao-jen van China, enkele wilde boschstammen 
van Sumatra, n.1. de orang Sakci, Koe boe, Loeboo 
en Mamak, en misschien ook nog do oerbewo
ners van Nias en van de Mentawei-eilanden, als
ook de Quecnslanders van Australië. Dit oertype 
zou oorspronkelijk over den geheelen Indischen 
Archipel verspreid zijn geweest, toen nog de ver
schillende groote eilanden door landverbindingen 
met elkaar vereenigd waren. In later tijd is dit 
oervolk door hooger staande stammen uiteenge
drongen en'grootendeels uitgeroeid; in bovenge
noemde stammen heeft men nog slechts de resten 
van dit eens zoo talrijk volk te zien. Behalve dit 
oervolk heeft men dan in den Archipel de Maleiers, 
die Sarasin onderverdeelt in eene proto- of rein- 
Mnleische laag (Hagens Oermaleiers) en eene deu- 
tero- of gemengd Maleische laag (Hagen’s Kust- 
Malciers). De Tenggercezen houdt Sarasin voor 
identiek aan de Toradja’s en niet aan de Toala’s, 
dus reeds meer gekruist; evenzoo meent hij, dat 
de Alasen Gajo’s meer met de Toradja’s overeen
komen dan met de Toala’s. Ook deze stammen 
zouden hooger staan en meer met andere ele
menten vermengd zijn dan de Toala’s.

De naam Indonesiërs heeft tot veel verwarring 
aanleiding gegeven. Hagen verstaat daaronder de 
Oer-Maleiers, die hij voor de oorspronkelijke be
woners van den Archipel houdt, de proto-Malei- 
ers van Sarasin. Een gelijke beteekenis wordt aan 
dezen naam toegekend door Deniker ;Les races et 
les peuples de la terre): „On peut se demander si 
les Malais (c’est a dirc les Malais proprement dits 
de la presqu’ile Malaise et de Menangkabau dans 
Sumatra, ainsi que les Ja vanais, les Soudanais et 
„les Malais” riverains des autres fles) ne sont pas 
une nation mixte, issue du mélange des Indonó- 
siens avec les élómentsdivers, birmans, nógritos, 
hindous, chinois, papous etc. ? Dans ce cas les In- 
donésiens seraient le type des Malais purs, de vó- 
ritables „Protoraalais”. De naam van Indonesiërs 
wordt door andere anthropologen aangewend voor 
de aborigines van den Indischen Archipel, die la
ter door de van elders gekomen indringende Ma
leiers van de kusten der eilanden naar het binnen
land zouden verdrongen zijn. Volgens deze op
vatting moet dan de Weddalaag tot de Indone
siërs gerekend worden. Logan, door wien de naam 
Indonesiërs het eerst schijnt gebruikt te zijn, be
doelde daarmede de licht gekleurde niet-Malei- 
sche bewoners van den Indischen Archipel. Later 
gebruikte Hamy dezen naam om daarmede aan te 
duiden alle volkeren van den Indischen Archipel 
en van Polynesië, die noch van Maleische, noch 
van Papoea origine zijn, maar die een Kauka- 
sisch type hebben. Als zoodanig rangschikte hij 
tot de Indonesiërs de Bataks, de bewoners van 
Nias en Engano, vele Dajakstammcn van Borneo, 
de meeste Djilolo en de inboorlingen der Philippij- 
nen, alsook het groote bruine ras van Oost-Poly
nesië, de Samoa’s, Maori, Tahitianen, en de in
landers van Hawaï: „Les Indonésiens propre-
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i king van Ned.-Indië somatisch zoo heterogeen is, 
dat het ontdekken van regelmatigheden hier bij
zonder moeilijk is. Dezo moeilijkheden bracht 
zelfs Ratzcl er toe, te verklaren, dat in de cthno- 
graphio do vraag naar de oerbevolking van den 
Archipel van de ordo van den dag is afgevoerd 
(Völkerkundo II, blz. 270). Dat de Maleiers een 
mengvolk voorstellen, opgebouwd uit verschil
lends elementen is meermalen uitgesproken; zoo 
zegt reeds A. Lesson (les Polynósions, leur origine, 
Jours migrations): „Les Malais no sont que des 
métis, düs aux croiscments les plus variés, de 
leurs ancêtrcs, d’abord, et des descendants do 
ceux-ci entro eux et avee toutes sortes de popula- 
tions. Sans doute des hommes, qui parlent la 
mêmc languc, vivent dans lo même milieu, et 
sont soumis aux mêmes lois, aux mêmes coutu- 
mes, aux mêmes usages, doivent ofErir, au premier 
coup d’oeil, unc sorto de physionomic commune; 
mais si on analyse, on voit bien vite que celle de 
chaque individu diffère plus ou moins par quel- 
que détail: que 1’un, par exemplc, a les cheveux 
plus crépus, un autre la chevclure plus lisse, un 
troisième les yeux plus chinois, qu’un quatrièms 
est plus brun ou moins foncé, sans qu’on puisse, 
par 1’ensemble des autres caractères, en soupson- 
ner la raison. Cette hétérogénéité n’est du? qu’ a 
la variété des croisements.”

Ook De Quatrefages verzet zich tegen do mec- 
ning diergenen, welke de Maleiers vooreen zuiver 
ras hielden: „Parmi les monogénistos plusicurs 
voient dans la race malaise une grande race égale 
en importance aux trois divisions primaires de 
1’humanité (Blumcnbach). Un petit nombre seu- 
lement ont compris, que la race malaise n’ótait, 
en réalité, qu’uno race mixto, mais ils semblent 
lui attribuer une homogénóité, qui ccrtainement 
n’exisle pas. Le caractère gónéral de ces popula- 
t ions est au contraire unc hétérogénéité extréme”.

Eene veel verbreide meening vereenigt de Ma
leiers (in den ruimsten zin) met de Polynesiërs en 
de Micronesiërs tot het Maleisch-Polynesische 
ras, onderscheiden van het Melanesische ras, 
waaronder men Papoea’s en Melanesiërs in engé- 
ren zin samenvat. Bij het onderzoek naar do' 
juistheid hiervan komt allereerst ter sprake do 
poging door sommigen gedaan om beide groepen 
tot één ras te vereenigen. Men beroept, zich daar
toe op do verwantschap der Melanesische talen 
met de Maleisch-Polyncsische, welke niet het ge
volg kan zijn van recente in werking, daar de eerst
genoemde talen overeenkomen met de oudere 
vormen der andere. Op deze verwantschap is het 
eerst gewezen door Von der Gabelentz, terwijl la
ter vooral de onderzoekingen van Prof. Kern en 
Codrington haar duidelijk in het licht hebben ge
steld. Op grond daarvan concludeercn Willeen 
(Volkenkundc)cn Itobidó van der Aa (Tijdschr. v. 
h. Aardr. Gen. 1885) tot rassen verwantschap, 
terwijl Staniland Wake on Brown den oorsprong 
van al deze volken uit één donkerkleurig ras aan
nemen, en do tegenwoordige somatische ver
schillen toeschrijven aan menging met vreemde 
elementen. De, meeste anthropologon echter (o.a. 
Fr. Müller, Brinton, Flowcr, Ratzcl, Virchow, 
Ranke, Keanc, Donikor) hebben hiertegen over
wegend bezwaar en wel wegens dezo zeer groote 
somatische verschillen. Dr. Ten Kate (in Vcth’s 
Feestbundel, blz. 212) verklaart uitdrukkelijk: 
„Mogen linguïstische onderzoekingen ook al tot 
de conclusie hebben geleid, dat Papoea’s en Ma

leiers (in don ruimsten zin) voorheen één volk 
moeten zijn geweest, zoo is deze theorie anthro- 
pologisch niet te verdedigen en ook vergelijkend 
othnographisch niet steekhoudend”. Pcschcl wijst 
zeer terecht op het diepgaand psychisch verschil 
tusschcn Papoea’s en Maleiers. Volz (in Archiv 
für Anthropologie, 1895) noemt Melanesiërs en 
Polynesiërs afzonderlijke rassen. Ook Sfcein- 
metz komt, na uitvoerige bespreking der betref
fende literatuur (Entwicklung der Strafe I, blz. 
200—2G9), tot do conclusie, dat hier waarschijn
lijk twee rassen zijn aan te nemen. Tot eene be
vredigende combinatie der resultaten van linguïs
tiek en anthropologie is men hier nog niet geko
men. Keane onderstelt, dat de Oostelijkc Polyne
siërs op hun praehistorischen Oost waartschen 
tocht hunne taal hebben opgedrongen aan de 
zwarte inboorlingen, die zo vrijwel onveranderd 
behielden, terwijl de meer progressieve Polyne
siërs ze voortdurend wijzigden. Op te merken is 
nog, dat volgens Sidney Ray (in Journal of the 
Anthrop. Inst., deelen 24 en 27) verscheidene Me
lanesische dialecten geene overeenkomst vertoo- 
ncn met de Maleisch-Polyncsischc talen, maar 
waarschijnlijk takken zijn van een oorspronkelijk* 
Papoeschen taalstam. Talen met de Polynesische 
verwant komen volgens hem niet Wcstclijker voor 
dan Cape Possession.

Volgens Volz is bij de Bataks do lichaams
lengte het kenmerk, dat de bevolkingselementen 
met verrassende scherpte van elkander scheidt. 
De opvallend kleine elementen (kleiner dan 164 
c.M.) zijn volgens hem de resten der oerbevolking 
en de grooten (grooter dan 164 c.M.) het melanc- 
sische element. De kleinen zijn brachycephaal, do 
grooten doIiehocephaal;de eersten hebben lage en 
breedc, de laatsten hooge en smalle gezichten. Do 
huidkleur der grooten is donker, hun lippen zijn 
fijn en dun, de neus is hoog en uitspringend.

Een tweede probleem is dat van do verwant
schap der Maleiers (in den ruimsten zin) en Poly
nesiërs, dio in vele classificaties tot één ras, zelfs 
in éóne ondergroep zijn vereenigd. Hamy was van 
oordeel, dat de Bataks, vele Dajakstammen, de 
bewoners van Nias, Engano e.a., kortom al die 
stammen in onzen Oost, die hij tot de Indone
siërs rekende, zoozeor op do Oost-Polynesiërs ge
lijken, dat men dezo twee groepen tot één nict- 
Maleisch ras moet samen brengen, waarvan het 
type meer Kaukasisch dan Mongoolsch zou zijn. 
Thompson zag in do Maleiers van Sumatra zoo
veel overeenkomst met do Polynesiërs, dat hij 
hen voor de voorouders van laatstgenoemden 
wilde houden. Dumont d’Urville en Moërenhoüt- 
hielden juist omgekeerd de Maleiers voor directe 
afstammelingen van do Polynesiërs; ook W. von 
Humboldt hield de Maleiers en Polynesiërs voor 
stamverwant, tegen welke opvatting vooral 
Crawfurd en wel op linguïstische gronden op
kwam. Von Roscnberg (Een ethnografisch Pro
bleem) hield do Mentawciers voor een zuiver Po
lynesisch ras. Serrurior meende, dat de tót do In
donesiërs door Hamy gerekende Dajaks identiek 
zijn aan de Polynesiërs, waarbij hij echter over 
het hoofd zag, dat do gcmiddeldo lichaamslengte 
der Dajaks belangrijk kleiner is dan die der Poly
nesiërs. Ook uit liet materiaal van Nieuwenhuis, 
door Kohlbrugge bewerkt, is duidelijk gebleken, 
dat do Dajaks tot de kleine volkeren van den In- 
dischen Archipel behooren. Kohlbrugge vond ech
ter, dal bij rangschikking der individuen naar de
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aan kruising met vreemdo elementen. Zeer bc- 
achtenswaardig zijn do opmerkingen van Dr. Ha. 
gen, die er op wijst, dat minstens 3/c der in den 
Archipel wonende „Chineezen” afstammen van 
inlandscho moeders. Dus is het geen wonder, dat 
de reizigers zoo telkens wijzen op de overeen
komst tussclien deze „Chineczen” en dc Malei- 
sche volken, vooral de Javanen. Vandaar ook, 
dat Wallace op Bali nauwelijks onderscheid kan 
zien* tussclien de inboorlingen en eenige Ohinee- 
zon, die de zeden des lands hadden aangenomen. 
De schrijver wijst er verder op, dat op Java se
dert lang kruising met Chineezen heeft plaats ge
had, op Sumatra minder. Toch neemt ook hij ver
wantschap aan tusschen Maleiers in ruimen zin 
en Chineezen, n.1. Zuid-Chineezen, die van de 
Noord-Chineezen somatisch totaal verschillen.

verschillende stammen, twee groepen konden on
derscheiden worden, een brachyccphale en een 
dolichccephale. De laatste groep, waartoe de Oe- 
loeajar D-ijaks belmoren, is gekenmerkt door 
eene donkere huidkleur, overwegend (GO %) 
eavon neus, zeer hoogen neusindex en grooten 
mond. Deze groep rekent hij tot dc Indonesiërs, 
zij beantwoordt geheel aan dc Indonesiërs van 
Hagen; de brachyccphale groep houdt hij voor 
analoog aan dc Kust-Maleïcrs der andere groote 
eilanden. Kleiweg de Zwaan vond ook bij de be
woners van Nias cene geringe lichaamslengte; bij 
1295 Niassers bedroeg deze gemiddeld slechts 
154,73 c.M. Ook Ten Katc (Contribution a 1’an- 
thropologie dc quelques pouples d’Océanie) is er 
tegen opgekomen, dat tot de Indonesiërs (in den 
zin van Hamy) eveneens de Polynesiërs zouden te 
rekenen zijn. Als kenmerken der Indonesiërs 
geeft bij op: behalve de kleinere lichaamslengte, 
een bruine tot donkerbruine huidkleur, gegolfd 
haar, mccocephalen schedel en concaven neus, ter
wijl bij de Polynesiërs dc huidkleur lichter is, het 
haar minder gegolfd, het hoofd brachycephaal en 
de neus recht of convex. De uitspraak echter van 
Ten Kate, reeds in 1S94 gedaan, dat „al het gene- 
ralisceren en theoretiseeren over afstamming en 
verwantschap der Malayo-Polynesiërs en Mela- 
nesiërs praematuur stukwerk blijven zal, zoolang 
men niet over groote rijen van dctailonderzoe- 
kingen in het veld —niet in het studeervertrek of 
museum — heeft te beschikken”, die uitspraak 
geldt ook nu nog en heeft nog steeds hare waarde. 
Ook andere recente onderzoekingen wijzen er op, 
dat het vraagstuk meer gecompliceerd is dan men 
vroeger dacht.

Een andere vraag is de verwantschap van Chi
neezen en Maleiers. Volgens Francis Buchanan 
zou er, te oordeclen naar uiterlijk en lichaamsge
stalte, één uitgebreid volk zijn, dat het Oosten 
van Azië bewoont; het bevat de Oostelijke en 
Westelijke Tartaren der Chinccschc schrijvers, de 
Kalmukken, de Chineezen, de Japanners en an
dere stammen, wonende in Vóór-Indië of op de 
eilanden ten Zuiden en Oosten daarvan tot aan 
Nieuw-Guinca. Keane hield alle bruine rassen 
van de Indische eilanden voor mengvormen van 
de beide Aziatische elementen, het Kaukasische 
en het Mongoolsche.^ Waar het Mongoolsche ele
ment overheerscht,'zouden ontstaan zijn de Ma
leiers, n.1. van Malaka, Java, bepaalde deelen 
van Sumatra, Bali e.a., terwijl een domineerend 
Kaukasisch raTHiad gevormd de z.g.n. Indone
siërs of Prae-Maleiers, waartoe onder meer be
boeren dc Bataks, Pasocmahs, Atjèhcrs, Lam- 
pongers en Dajaks. Na de Kaukasische Indone
siërs geëlimineerd te hebben, houdt Keane een 
Maleisch type over, dat hij niet aarzelt „dis- 
tinctly Mongoloid”te noemen. Hij beroept zich op 
Dr. Finsch, die bij de Maleiers, welke hij tc Bajui- 

onderzocht, groote homogeniteit in uiterlijk 
en overeenkomst met het Ohineesche type vond. 
Wij moeten echter niet vergeten de waarschuwing 
van Virchow, die in zijn voorbericht van Finsch’ 
boek wijst op het gebrek aan exacte anthropologi- 
sche waarnemingen van dezen schrijver, die daar
door vaak lot praemalure conclusies komt. Vor
der is het merkwaardig, dat deze auteurs bij voor
keur letten op de zeer gemengde Kust-Maleiers en 
Javanen, in wie Brinton zelfs het zuiverste Ma- 
leische type ziet, terwijl hij hot daarvan verschil
lende type van Bataks, Dajaks, enz. toeschrijft

con-

Die verwantschap denkt hij zich op twee wijzen 
ontstaan: vooreerst door immigratie van Ma
leiers in Zuid-China, evenals die plaats had in 
Formosa en Japan, en waarschijnlijk in Birma en 
Siam, en in de tweede plaats door het eeuwen
lange verkeer der Zuid-Chineezen met den Archi
pel, waarvan velen met inlandsche vrouw en kin
deren terugkeerdeu. A. Lesson (Les Polynésiens, 
leur origine, leurs migrations) liet de Maleiers 
voortkomen uit eene kruising van Japannci’s en 
Chineezen met zwarte stammen, terwijl P. Lesson 
(Voj^agc módical autour du monde) meende, dat 
de Maleiers voorstellen een mengvorm van Chi- 
necsche en Indische elementen. Ook Gustav 
Fritsch ziet in de volken, welke men Maleiers 
pleegt te noemen, eene Indo-Chineesche kruising. 
Bij de Javanen, Sumatranen en Madoereezen zou 
het Indische bloed op den voorgrond staan, ter
wijl bij de Maleiers meer het Chinccschc clement 
o verheerscht. Deniker plaatst in zijn „natuurlijk 
stelsel” de Indonesiërs of Oer-Maleiers in eene an
dere hoofdgroep dan de Mongolen. In Java zon 
vooral kruising tusschen de Indonesiërs en Chi
ncezen hebben plaats .gehad, evenzoo in Noord - 
Bornco en dc Noordelijke Philippijnen, in sommi
ge deelen van Java echter, en eveneens in Suma
tra, Bali en Zuid-Borneo overheerschen Hindoe- 

• elementen. Het is Kleiweg do Zwaan in het bin
nenland van Nias opgevallen typen aan te treffen, 
die hem sterk aan Chineezen deden denken. Hij 
vond verder bij 128 der door hem anthropologiscb 
onderzochte 5G9Minangkabau-Maleiers eene Mon - 
golenplooi, terwijl van 84 dezer 128 lieden do oog
spleet schuin gesteld was. Bij 740 zijner 1298 
Niassers vond hij een Mongolen plooi en tevens 
een schuine oogspleet. Volgens Volz vertoonen de 
Mentaweicrs een uitgesproken Mongoloïdentypus 
en gelijken zij daarin op de Dajaks, met welke zij 
oogen schijn lijk verwant zijn. De kolonisatie in 
Indië van uit China dateert waarschijnlijk uit liet 
begin der vijfde eeuw na Chr.; eerst eenige eeuwen 
later hebben de Chineezen zich voor goed op Su- 
malra gevestigd. De vlucht der Boeddhisten uit 
Vóór-Indië in de derde eeuw onzer jaartelling is 
het hoofd moment geweest voor de vorming van 
Indische kolonies op Java, Bali en Sumatra.

Het vraagstuk van don oorsprong der Maleiers 
(in ruimen zin) is in het bovenstaande reeds aan- 
geroerd. Volgons dc Maleische traditie zelve zou 
Sumatra en wel in het bijzonder de hooglanden 
van Wesl-Sumatra liet stamland der Maleiers 
zijn, van waaruit deze later naar Malaka en naar 
andere streken zijn overgestoken. Dj Minangka- 
bau-Maleiers, de belangrijkste Maleische stam in
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Sumatra, houden zich voor directe afstammelin
gen van Alexander den Groote. Diens zoon zou 
zich met zijn volgelingen op den Mcrapi hebben 
gevestigd en do stamvader dezer Maleiers gewor
den zijn; in later tijd zou dit volk van het ge
bergte zijn afgedaakl en zich over hot verdere 
land hebben verbreid. Raffles meende, dat het 
stamland der Maleiers in Azië lag. Volgens Max 
Müller is het Z.O. van Azië de bakermat der Ma
leiers, terwijl Kern als zoodanig aanneemt Tsjam- 
pa, Cochin-China, Kambodja en de aangrenzende 
gebieden. Ringgen Wallace hielden Achtcr-Indië ' 
voor het vaderland der Maleiers, terwijl zij vol
gens Maury van de hooglanden van Tibet zijn af
gedaald, van waar zij langs de groote rivieren van 
Achter-Indië naar den Indischcn Archipel geëmi
greerd zijn. Hagen daarentegen is van meening, 
dat Sumatra en misschien ook Borneo de ocrzetel 
der Indonesiërs (Oer- of Prae-Maleiers) zijn ge
weest, echter houdt Sarasin de tot de Wcdda- 
laag gerekende stammen voor de oerbevolking 
van den Indischen Archipel, terwijl de Maleiers 
van elders in onzen Oost zijn binnengedrongen.

Omtrent de aanwezigheid van Negrilo’s in on
zen Archipel bestaat nog onzekerheid. A. B. 
Meyer, Brinton, Denikeren Robidó komen tot de 
conclusie, dat de aanwezigheid van Negrito’s in 
onzen Archipel nooit voldoende is aangetoond, 
evenzoo Ling Roth in zijn boek: The natives of 
Sara wak and British Northern Borneo, en in een 
opstel in Journal of the Anthrop. Inst. deel 25. 
Dat de Kalangs van Java Negrito’s zouden zijn, 
wordt door Ketjen tegengesproken. Dr. Ten Kato 
meent evenwel in de Timorgroep sporen van een 
oorspronkelijk Negrito-elcment te vinden. Von 
Rosenberg meent de Enganeezen tot de Negrito’s 
te mogen rekenen. Daarentegen zegt Modigliani, 
dat in de Enganeezen geen spoor van Negrito- 
bloed is te vinden. Danielli heeft ccnige Enganec- 
sche schedels met een groot aantal Indonesische, 
Polynesische en Melaneaische vergeleken en ver
moedt, dat de Enganeezen Indonesiërs zijn met 
een fond van Melanesisch bloed, misschien met 
Negritobloed gemengd. Volgens Danielli kan men 
ook aannemen, dat Nias door Negrito’s bewoond 
is geweest, die later door Indonesiërs, misschien 
Bat aks, onderworpen zijn, met welke zij zich la
ter vermengden. Kleiweg dc Zwaan heeft echter 
onder do Niassers geen Ncgrito-type opgemerkt . 
Hagen beweert, dat het Negrito-elcmcnt op Su- 
jnutra geen invloed heeft uitgeoefend. Ook Ten 
Kale heeft zich afgevraugd, of soms op de eilan
den hij Sumatra resten van eene Negrito-bevol- 
king, zoo niet in zuiveren toestand, maar met Ba
rak bloed gemengd, te vinden zijn. Een schedel 
van Engano echter, dien bij onderzoeken kon, 
toonde volstrekt geen Negrito-typus, maar was 
beslist dolieliocephaal. De drie Enganeesche 
schedels van Danielli waren ook dolichocephaal. 
Swaving heeft ook reeds verklaard, dat onderdo 
verschillende stammen van Sumatra en van do 
«onliggende eilanden oorspronkelijk geen Negrito’s 
voorkomen. Sommige antlnopologen vatten be
paalde stammen in N.-Guinca als Negrito’s op. 
Het verst gaat daarin A. B. Meyer, die de gehcclc 
bevolking van Nieuw-Guinoa voor eene Negriti- 
sclio houdt. Volgens Van den Broek zijn er wel 
punten van overeenkomst in lichaamsbouw by 
inlandsehe stammen van Ned. Nieuw-Guinea en 
Negrito’s, resp. aan de Negrito’s verwante ele
menten, echter zijn er aan den anderen kant zoo

vele verschillen, dat men een identiteit, of ver 
wantschap tot dusverre niet aannomen kan; 
nadere onderzoekingen zijn daarvoor noodza- 
kclijk.

Do Papoea’s zijn veel minder homogeen dan 
men vroeger dacht. Terwijl zij over het algemeen 
dolichocephaal zijn, vond reeds in 1874 Maclay 
eenigo zeer hoogo indices. Aan de monding van 
Fly Rivcr (Britsch Nieuw-Guinea) is brachy- 
cephalic zelfs overwegend (zie Chalmers in Jour
nal of the Anthrop. Inst. deel 27). Men heeft 
daarom wel een oorspronkelijk Ncgrito-element 
ondersteld. Ook vindt men vele individuen met 
lichtere huid en golvend of sluik haar, vooral in 
Britsch Nieuw-Guinea. Sommigen nemen ter ver
klaring hiervan menging met Polynesisch bloed 
aan ; maar Maclay, Finsch en Haddon, die de be
volking op de plaats zelf bestudeerd hebben, spre- 

dit tegen/ Volgens Haddon is invloed van een/r 
Melanesisch element (in engeren zin) waarschijn
lijk. Linguistiseho factoren maken deze proble
men nog ingewikkelder, hetgeen Sidney Ray 
deed uitroepen: „Nothing is more perplexing or 
more indefinite than the present state of New- 
Guinea anthropology”. Koch heeft een 120 in
boorlingen van Zuidwest Nieuw-Guinea gemeten. 
Bij 46 mannen van Méraukë vond hij een gem. 
lichaamslengte van 167,2 c.M. en een index 
cephalicus van 75,19. Bij 5 lieden was de index 
cephalicus grooterdan 80. Bij 14 Mimika-Papoea’s 
bedroeg de gem. lich. lengte 164 c.M. en de hoofd
index 75,30 (w. o. éón hooger dan 80); bij 9 Pa
poea’s der Einabaai is de gem. lich. lengte 164,4 
c.M., de hoofdwijzer 75,53 (één hooger dan 80); bij 
10 Fak-Fak-Papoca’s lichaamslengte gem. 155,7; 
index cephalicus 76,49, met 3 hooger dan S0. Hij 
vond de bevolking naar het Westen toe verande
ren, wat niet alleen uit het verschil in lichaams- 
grootte direct blijkt, doch ook uit aspect en habi
tus is waartenemen. Chalmers geeft als gem, 
lichaamslengten der Papoea’s van Britsch-Z. 
Nieuw-Guinea op: Kiwaigroep 165,6 c.M.; Mai- 
puagroep 163,6; Orokolo-groep 167,7 en Toaripi- 
groep 170,2 c.M.; do indices ccphalici dezer groe
pen zijn resp. 83,0; 70,0; 76,3; en 77,7. Chalmers 
meent, dat do dolichocephalo, langs de kust wo
nende Papoea’s, zich naar het Oosten toe ver
mengd hebben met een kort hoofdig ras, welke 
vermenging op hot eiland Kiwai nog niet zou heb
ben plaats gehad. Welke die korthoofdigen zijn, 
geeft hij echter niet op.

Van dc Sandc vond de Scntani-Papoea’s do
lichocephaal; do Humboldt-Papoea’s mesatice- 
phaal; bij de eersten kwamen echter op 13dolicho- 
cephalcn 9 mosaticophalen; bij de Humboldt- 
Papoea’s op 8 dolichoccphalen, 7 meso-, 2 brachy- 
en 1 hypcrbrachycephale. Ncuhauss spreekt van 
een heksenketel, waaruit do tegenwoordige Pa
poea’s voortkwamen, waarbij hij Pygmaeën, 
Melanosiörs, Mongolen, Maleiers en Joden on
derscheidt. Ook Sergi komt op grond van zijn on
derzoek bij eene groote schedclseric tot het resul
taat, dat „Die Papua genanntc Bevölkerung aus 
vielen morphologisohen Varietaten besteht.”

Van den Broek komt naar aanleiding van zijn 
schedelonderzoek tot de overtuiging, dat de be
volking in de omgeving van het Alkmaarbivak 
een gemengd karakter bezit, waarbij een doli
chocephaal element en een meso-, resp. brachy- 
cophaal, meer pygniaoënachtig clement voorko
men. Sergi heeft onder zijn 400 schedels een va
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rontalcezen 158,4; Soendancczcn 159,4 (159,1 
volgens Koch); Timoreczen 159,/; Bataks 159,9;^ 
Tönggercezcn, 160,4; Javanen 161,3(volgens Ha' 
gen); volgens Kohlbrugge on S ratz 163,5; Wed- 
da’s 153,3; Möraukë-Papoea’s 167,2 (volgens Van 
do San do 163,3); Mimika-Papoca’s 164,0; Pa
poea’s der Emabaai 164,4; Fak-Fak-Papoea’s 
155,7; Kiwai-Papoea’s 165,6; Maipua-Papoea’s 
163,6; Orokolo-Papoea’s 167,7; Tparipi-Papoea’s 
170,2; Oost-Javanon 160,9; Djambiërs 158,4; 
A‘. jèhers 161,8; Kajan-Dijaks 158,4; Poenan- 
Dajaks 158,0; Ocloe-Ajar-Dajaks 157,1; Toala’s 
157,5; Tomuna’s 157,6; Tokea’s 157,0; Toradja’s 
159,8; Tomekongka’s 156,4; Bocgineezen 162,3; 
Makassarcn 161,5; Papoea’s van Geclvinkbaai 
153,7; Scntani-Papoca’s 159,7; Jabims 161,4 
(volgens Schellong 160,6); Papoea’s der Bcns- 
bachrivier 169,1; Pösëchoms 152,8; Moroeps 
150,3; Tapiro-Pygmacën
Pygmaeën 149,2; Kai 153,8; Mafoeloe 155,1 cM.

Hoofdindex: Niassers 80,72; Minangkabau- 
Maleiers 82,18; Rotincezen 76,9; Tiraoreezen 
78,8; Soembaneezen 79,1; Tëifggëreezen 79,7; 
Balaks 80,3; Atjèhcrs 80,5 (volgens Koch 82,23); 
S-dangor-Maleicrs 81,0; Deli-Maleiers 82,3; Zuid- 
Perak-Maleiers 82,3; Gorontaleezen 82,7; Ma- 
leicrs der Oostkust van Malaka 82,7; Soenda- 
neezen 83,4 (volgens Hagen 86,5); Soloreezen 
83,4; Javanen 84,4; Makassaren 84,6; Madoeree- 
zen 85,0; Bocgineezen 87,0; Sikaneezen 77,7; 
Lios 78,1; Atoni 78,8; Toba-Bataks 80,6; Mérau- 
kë-Papoea’s 75,19; Mimika-Papoea’s 75,30; Pa
poea’s der Einabaai 75,53; Fak-Fak-Papoea’s 
76,49; Ki wai-Papoea’s 83,0; Maipua-Papoea’s 
70,0; Orokolo-Papoea’s 76,3; Toaripi-Papoea’s 
77,7; Oost-Ja vanen 84,87; Djambiërs 82,73; Ka- 
jan-Dajaks 82; Poenan-Dajaks 82; Taman-Da- 
jaks 82,5; Beketan-Dajaks 82,1; Oeloe-Ajar- 
Dajaks 75,5; Papoea’s der Humboldlbaai, man
nen 77,90, vrouwen 75,67; Papoea’s van het Sen- 
tanimecr 75,68; PÖsëehëms 80,5; Moroeps 82,06.

Schedelindex : Alfoeren van (Dram 74,3; Nias
sers 77,0 (Kleiweg de Zwaan), 75,50 (Daniel- 
li), van de 29 door Zuckerkandl gemeten Nias- 
sche schedels waren er 62,1 % dolichoeephaul, 
31,0 % mc8oeephaal en 6,9 % brachycephaal; 
Boegineezen van Makasser 80,6; Madocreezon 
82,6; Javanen 83,0; Soendancezen 85,5; Wed da’s 
(reine) 70,5. De 7 schedels van Maleiers uit Pa- 
ïembang door »Swaving beschreven waren alle do- 
lichocephaal. Virchow vindt onder 36 Molukkcn - 
schedels 8, onder 13 schedels van Caram 3 en on
der 9 van Timorcezen 3 doliohoccphaal. Van 23 
Amboneesche schedels waren er 4dolichocephaal. 
Van 9 schedels van Mentaweiers vond v. Luschan 
2 brachycephaal, 6 mesocophaal en 1 dolichoee- 
phaal. Ook onder schedels van C-ram en Ternato 
heeft Fridolin doliehocephale exemplaren be
schreven. Do Quatrefages en Hamy vonden onder 
28 Dajak-schedcJs er 16 dolichocephaal, Da vis 
van 21 Dajakschedels 8 dolichocephaal. Virchow 
telde onder 47 Dajak-schedels 20 dolichocephalo, 
12 meso- en 15 brachycephalc. Sarasin noteert 
onderdie vanToala 19,2 %dolichocephaal. De vier 
resp. door Ton Kato on DanicIIi onderzochte En- 
ganeesche schedels waren alle dolichocephaal. 
Van 12 Soembaneesche schedels vond Ten Kato 
5 dolicho-, 3 mesati- en 4 brachycephaal. Drie 
Bolonecscho schedels vond Ten Ka te dolichoco- 
phaal, evenzoo tweo Rotincoscho schedels. Do 
drieTimoreesohe exemplaren waren resp. dolicho-.

riëteit opgemerkt, die hij „mikroccphalu 
topus” noemt en waarvan hij zegt: „Ich macho 
die Anthropologcn auf dieso mikroccphale und 
dolichoccphalc Varictat aufmerksam, welchc ich 
für cinc wichtige Entdcckung halte. Bisher hat 
man einc.Pygmaenrasse angenommen, Ncgrito’s 
genannt, aber mcsobrachyccphal; diese aber, wie 
klein auch die Capacital ihres Schadcls sein mag, 
steken über unscron Mikrocephalcn.” Pygmae
ën zijn den laatsten tijd in verschillende gebie
den van W. Guinca gevonden geworden. Onder 
pygmaeën verstaat men volken, wier gemiddel
de lichaamslengte beneden de 150,0 c.M. blijft. 
Neuhaus rekent tot de pygmaeën kenmerken : 

lange romp, korte extremiteiten, convoxo bo- 
lip, kort breed oor zonder oorlapjes, brachy- 

cephalie, kleine sierlijke handen en voeten. Dozo 
kenmerken behoeven echter niet alle aanwezig te 
zijn bij die volken, die zich met Pygmaeën ge
mengd hebben of uit deze oorspronkelijk ont
staan zijn, zelfs niet bij reine Pygmaeën. De 
kustbewoners van N. Guinca zijn door verschil
lende onderzoekers grooter bevonden dan de be
woners der naburige bergstreken ; de laatste wor
den in den regel voor van de kustbevolking ver
schillende en door deze naar het binnenland ver
drongen lieden gehouden. Door sommige antliro- 
pologen, zooals Haddon, Poch en Harrison wor
den de Nieuw-Guineapygmaeën tot de negrito’s 
gerekend of aan deze verwant. Poch houdt het 
voor waarschijnlijk, dat vroeger Negritoaclitige 
volken ook Nieuw-Guinea en naburige Mclanesi- 
sche eilanden bevolkten. Ncuhauss neemt aan, 
dat pygmaeën de oerbewoners waren, in vroeger 
tijd zeer verbreid, later echter door indringers 
verdrongen en grootendeels in deze opgegaan. 
Daarentegen meent Schlaginhaufen, dat de 
dwergvolken van Nieuw-Guinea ontstaan zijn 
door bijzondere geografische en tellurische invloe
den en dat dus deze kleine rassen geen bijzondere 
systematische plaats innemen. Fischer ziet in het 
optreden van dwergrassen een „Domestikations- 
erscheinung”, d. w. z. een verschijnsel, dat als 
huisdierbijzonderheid optreedt.

Ook de brachycephalie dezer volken wordt door 
sommigen verklaard door geografische momen
ten, terwijl anderen daarin zien een kenmerk van 
een van de Papoea’s verschillend ras. Meyer ziet 
daarin slechts de uitdrukking der variabiliteit 
van den schedelvorm. Von Luschan zegt: „dass 
wir in den Pygmacn, wo immer wir sie finden, 
nur lokale Grossen varietaten des Menschen zu 
erblicken haben, die, einmal durch lange Lsolic- 
rung als Rassen fixiert, spater auch in ganz ver- 
anderter Umwelt ihre einmal erworbenen Eigen
schaften dauernd behalten haben”.

mogen eenige lichaamslengten en 
echedelindices een plaats vinden; waar niet an
ders aangegeven, is de meting verricht bij het le
vende individu; bij indices, die het resultaat zijn 
van metingen aan het skelet, is dit afzonderlijk 
vermeld. Hierbij houdemen in het oog,dat volgens 
de gewone berekening de index bij het levende in
dividu ongeveer 2 eenheden grooter is dan bij het 
skelet.

Lichaamslengte : Minangkabau-Malei 
c.M., Niassers 154,73; Kalamantans 153,5; Kc- 
nja-Dajaks 164,1; Enganeezen 
157,9; Madocreezen 158,0; (159,1 volgens Kohl
brugge); Dajaks in Centraal-Borneo 158,0; Solo
reezen 158,2; Maleiers van Selangor 158,3; Go-
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mcso-en brachycephaal. Onder schedels van Sonoi 
en Semang en- Malaka heeft Martin dolichoce- 
phalc exemplaren gevonden. Sarasin constateerde 
onder 79 Wedda-schedels 84,8 % dolichoccphaal, 
31,9 % mcsocephaal en 1,3 % brachycephaal. Van 
30 Niassche schedels vond Kleiweg de Zwaan er 
12 dolichoccphaal, 10 mesocephaal en 8 brnchyce- 
phaal. Onder 12 schedels uit C-debes, door Schmidt 
gemeten, zijn 10 dolichoccphaal, 1 meso- en 1 
brachycephaal; van de drie Celebcsschedels van 
Sasse 2 brachycephaal en 1 dolichoccphaal. Do 
opgaven der verhoudingen in frequentie der drie 
groote groepen zijn van meer belang dan de opga
ven der gemiddelden. Van den Broek vond bij 90 
schedels uit Z.-W.Nieuw-Guineaeen gemiddelden 
index cephalicus van 72,15; van deze schedels wa
ren e r 75,5 % hyperdolicliocephaal resp. dolicho- 
cephanl, 21,1 % mesocephaal en 3,4 % brachy- 
oephanl.

Literatuur: Voor de literatuur tot en met 
1893 raadplege men Hartmann’s Repertorium. 
Wij vermelden hier verscheidene door Hartmann 
niet genoemde titels, en verder de literatuur na 
1893, waarbij wij echter niet voor geheele volle
digheid instaan. Men zie ook de artikelen over de 
verschillende volken. Opstellen van taalkundigen 
aard (al kunnen die somtijds licht verspreiden 
over anthropologischc vragen) zijn hier niet ge
noemd; evenmin ethnographische werken, of
schoon die dikwijls opmerkingen over uiterlijk en 
afkomst der volken bevatten.

Alge meen; Dr. C. Swaving, Eerste bij
drage tot d ; kennis der schedels van volken in 
den Ind. Arch., Kon. Natuurk. Tijds. 23 en 24; E. 
J. Hamy, Les races malaïques et amóricaines, 
L’antbropologio 1895; Sarasin in Verhandl. 
der Ges. f. Erdk. Bsrlin 1894, 1895, 1896; 
Virehow, ibidem 1882, ’85, ’86, ’87, ‘89, ’92, ’95; 
Wilh. Volz, Beitrage zur Anthropologie der Süd- 
sce, Archiv für Anthropologie 23 (1895); Dr. II. 
F. 0. t..11 Kate, Een en and, r over anthropologi- 
schc problemen in Irsulinde en Polynesië, Over
druk uit Veth’s Feestbundel, 1894; Dezelfde, Sur 
les cranes malais du muséc de Leyden, Buil. soc. 
d’anthrop. de Paris, 1881; Dr. B. Hagen, Anthro- 
pologischer Alias ostasialischer und melanesi- 
scher Völker, 1898; I. C. J. van Brero, Een ^n an
der over do psychosen onder de bevolking van 
den Indisch.:!) archipel. Bijdrage tot de vergelij
kende rassen psychopathologie, Goncesk. Tijds. v. 
Ncd.-Indiö 35 (1895); G. Gerland, Die Negrito- 
stamme des malayischen Archipels, Jahresbe- 
richto des Frankfurter Vereins für Geographio 
und Statistik, Jahrg. 55/66, hl. 60 sqq.; Glogner, 
(Jelx-r siebeu inalayische Schadel, Verhandl. der 
Berliner G"s. f. Anthrop. etc. 1892; A. Marre, Ma
lais et Chinois, Ooup d’oeil sur leurs relations 
mutuelles antóricuremont k Parrivée des Portu- 
gais dans les Indcs Orientalos, Extrait, Paris 
1892; Dr. J. II. F. Kohlbruggo, Anthropolo- 
gische Bcobachtungen aus dem Malayischen 
Archipel, Verhandl. Borliner anthrop. Ges. 1900; 
Schedelmaton van Indische volken komen 
ook voor in do algemccno werken: J. v. d. 
Hoeven, Catalogus craniorum diversarum gen- 
tium; De Quatrefages en Hamy, Crania eth- 
nica; Davis, Thesaurus craniorum, 1867; Flower, 
Oataloguo coll. of Surgeons, 1879; Nelson An- 
nandale, Fasciculi Malayences 1903; Deniker, 
Les Races et les Peuples de la terre 1900; Finsch, 
Anthrop. Ergcbnisso cinor Reiso in dor Süd-Seo

und dem Malayischen Archipel 1884; Fritsch, 
Ueber die Verbrcitung der östlichen Urbcvölke- 
rungen und ihrc Beziehungcn zu den Wander- 
völkcrn, Globus XCL, 1907; B. Hagen, Anthrop. 
Studiën aus Insulindc. Verh. der Koninkl. Akad. 
van Wetenschappen 1890; B. Hagen, Ueber Ent- 
wicklung und Problemen der Anthropologie, 
1900; B. Hagen, Die gcogr. Verbrcitung der ma
layischen Rasse 1901—1903; H. F. C. ten Kate, 
Contribution k 1’anthropologie de quelques pcu- 
ples d’Ocóanie, 1’Anthropologie, 1893; Lesson et 
Martinet, Les Polynésicns, leur Origine, leurs Mi- 
grations, 1881; Rudolf Martin, Die Inlandstam- 
me der malaischen Halbinsel, 1905; Sarasin, Vcr- 
such ciner Anthropologie der Insel Gele bes, 190G; 
Sarasin, Die Wcddas von Oylon und die sie urn- 
ge benden Völkcrschaften 1892; Weisbach, Kör- 
permessungen vcrscliiedcher Menschenrasse; F. 
Birkner, Die Rassen und Völker der Menschheit. 

, 1914; J. Ranke, Der Mensch, 1912: C. H. Stratz, 
Naturgeschichte des Menschen, 1904; W. Volz, 
Beitrage zur Anthropologie und Ethnographie 
von Indonesien, Archiv f. Anthrop. 1906; P. 
Bleeker, Afmetingen van schedels van Inboorlin
gen van Java, Sumatra, Nias enz. Natuurk. 
Tijdschr. van N.-Indië, 1851; G. Broesche, Das 
anthrop. Material des anatomischen Museums 
der Königl. Univcrsitat zu Borlin, Arch. f. An
throp. 1881; H. von Ihering, Collectio craniorum 
diversarum gentium, 1S73; E. Schmidt, Die an
throp. Privat-Sammlungcn Deutschlands, Arch. 
f. Anthrop. 1888; C. H. Stratz, Das Pro blom der 
Rasseneinteilung der Menschheit, Arch. f. An
throp. 1904; A. A. Iwanowski, Die Erdbcvölko- 
rung, 1911; J. H. F. Kohlbrugge, Die Gehirn- 
furchen Malayischer Völker verglichen mit denen 
der Australiër und Europiier, Verh. Kon. Akad. 
van Wetensch. 1909; Kiewiet de Jonge, Verhou
ding van den borstomvang tot de lichaamslengte 
en do uitzetting van den thorax bij inlanders, 
Genecsk. Tijdschr. v. N.-Indië, dl. 47, 1907.

Java. J. Dcniker et L. Laloy, Les races exo- 
tiques al’exposition universelle de 1889, L’Anthro
pologie 1890; Weisbach Körpermessungcn ver- 
schiedener Menschen rassen, 1878; Dr. Jul. Ja
cobs en J. J. Meijer, De Badoej’s, 1891; Langen, 
Bericht über die Individual-aufnahmen aus dem 
Mal. Arch., Zft. f. Ethn. 1889; H. Welckcr, Dio 
O.ipacilat und die drei Hauptdurchmesser dor 
Schadelkapscl, Archiv für Anthropologie 16 
(1885); Dr. C. H. Stratz, Ueber die KÖrperformen 
der eingeborenen Fraucn auf Java, Archiv für 
Anthropologie 25 (1898); Dr. J. H. F. Kohlbrug
ge, L’anthropologic des Tonggerois, Indonósiens- 
montagnards do Java, L’Anthropologie 1S9S; 
J. 11. F. Kohlbruggo, Longucuret poids du corps 
chez les habitants de Java, 1901; J. W. R. Koch, 
Bijdrago tot do Anthropologio der bewoners van 
Z.W. Nieuw-Guinea, benevens uitkomsten van 
Lichaamsmetingen verricht bij Javanon, Suma- 
tranen, Baliërs on Sasaks, 1908; J. W. E. Arndt, 
Afmetingen van schedels v. inboorlingen van 
Java, O de bes en Amboina, Natuurk. T. van N.- 
Indië, Deel VI, Nieuwe serie, deel III; T. Zaayer, 
Untcr8. über die Form des Beckens javanischer 
Fraucn, Nat. Verh. der Holl. Mij. der Wctensch., 
doel XXIV; J. H. F. Kohlbrugge, Dio Gehirn- 
furchon der Javanon, Verh. Kou. Akad. van We
tenschappen, deel XII, no. 4. 1906.

Sumatra en omliggende e i 1 a n- 
d e n. A. Bassler, Uobor- den Batak-Stamm.
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bonoas und Sundajaks, Mitt. der anthrop. Ges. 
in Wien 23 (1893); A. W. Nieuwenhuis, Anthrop. 
Unters. bei den Dajaks, 1903; bewerkt door Dr. J.
H. F. Kohlbrugge; Mitth. nus dcmNicderl. Reichs- 
museum f. Völkerkundo zu Leiden; Charles Hoso a / 
and Williain Mc Do.ugall, The Pagan Tribes of 
Borneo, 1912; C. Swaving, Dajakschedels, Na- 
tuurk. Tijdschr. v. N.-Indië, 1861 en 1862; E. 
Zuckorkandl, Schadcl von Dajaks, Mitth. der 
Anthrop. Ges. in Wien. Bd 24, 1894.

Kleinere eilanden. Kuckenthal, Ucber 
Alfurenschadel von Halmahcra, Abhandl. Sen- 
ïcenbcrg. Naturk. Ges. Bd. 22 Anhang, 1896; Dr.
H. F. C. ten Kate, Ccnfcribution k 1’anthropologio 
de quelques peuples d’Océanic, L’anthropologio 
1S93; Ten Kate, Verslag eencr reis in de Timor- 
groepen Polynesië, Tijds. Aardr. Gen. 1894; Ten 
Kate, Schedels van Soemba, Publicatie van het 
Rijks Ethn. Museum te Leiden, 1895; J. G. F. 
Riedel, Vermeintliche Papua-Typen auf Serang 
(Cerarn) und Buru, Vcrhandl. der Berliner Ges. f. 
Anthrop. etc. 1S95.

Cel e bes en kleinere eilanden. J. 
Elbert, Die Sunda Expedition des Vereins für 
Gëographie und Statistik zu Frankf. a. M. 1911; 
Lubbex-s, Eene bijdrage tot de anthropologie der 
bevolking in de assistent-residentic Gorontalo,
Gen. Tijdschr. v. Ned. Lidië, deel 32, 1S93; Sara- 
sin, Reizen in Colebes, 1905; Sarasin, Versuch 
einer Anthropologie der Insel Celebes, 1906; J.
W. E. Arndt, Afmetingen van schedels van in
boorlingen van Java, Cclebes en Amboina, Nat. 
Tijdschr. v. N. Indië, deel VI, nieuwe serie, deel 
III; J. Sasso Azn., Iets over Celebcsscr en Rei- 
merswaler Schedels, Ned. Tijdschr. v. Geneesk.
1891; R. Virchow, Alfuren-Schadel von Ce ram 
und anderen Moluckcn, Verh. der Berl. Ges. f. 
Anthrop. 1882.

N i e u w-G u i n e a. Fr. Allen, Ou the original 
range of the Papuan and Negritto Races, The 
Journ. of the Anthrop. Inst. London, vol. VIII;
Ewd. Beardmore, The Natives of Mowat, Dau- 
dai, New-Guinea, Idem, vol. XIX; G. Brown, 
Papuans and Polynesians, Idem vol. XVI;
P. Comrie, Anthrop. notes on New-Guinea,
Idem vol. VI; G. A. Dorsoy, Observations on 
a collodion of Papuan crania, Field Columb.
Mus. Anthr. Series Chicago voJ. II, no.
1897; G. W. Earl, The native races of the Indian 
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di abitani dell’isola d’Eagano, ibidem 23; E. 
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"T' nangkabau-Maleiers, 1908; Dezelfde, Anthrop.
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Die Gajolander auf Sumatra, Jahresbcr. des 
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-AV. R. Koch, Bijdrage tot de anthropologie der 
-Wv bewoners van Z.W. Nieuw-Guinea, benevens uit

komsten van lichaamsmetingen verricht bij Ja
vanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks, 1908; 
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Atjehers, Gen. Tijdschr. van Ned. Indië, 1890; 
A. Maass, Bei liebenswürdigen Wilden, 1902; R. 
Martin, Die Inlands! amme der Malayischon 
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throp. Ges. 1891; W. Volz, Beitrage zur Anthro
pologie und Ethnographie von Indonesien, 
II Zur Kenntnis der Mentawei-Inseln, Arch. f. 
Anthrop. 1906; Dezelfde, Nord-Sumatra, Band I. 
Die Bataklander, 1909, Band II, Die Gajolander, 
1912; Volz, Zur somalischen Anthropologie 
der Batakker in Nqrd-Sumatra, Archiv für An
throp., 1900; Volz, Zur Kenntnis der Kubus 
in Süd-Sumatra, Arch. f. Anthrop., 1909; P. 
Bleeker, Afmetingen van schedels van Inboor
lingen van Java, Sumatra, Nias enz., Natuurk. 
Tijdschr. van N.-Indië, 1851; W. L. H. Duck- 
worth, Some anthropological results of the 
Skeat expedition to the Malay Peninsula, Journ. 
anthrop. Inst. of Gr. Britain, vol. XXXII; 
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Zool. und Anthrop.-Elhnogr. Museums zu Dres- 
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Palembang, Natuurk. Tijdschr. v. N.-Indië, 1870; 
Swaving, Eenige aanteekeningen over de Suma- 
trasche volksstammen, Idem 1863; Swaving, 
Eerste bijdrage tot de kennis der schedels van 
volken in den Indischen Archipel, Idem 1861 en 
1862; R. Virchow, Ucber die Schilde! der uiteren 
Bevölkerungder Pbilippinen, Zeilschr. f. Etlinol. 
1870.

Bom e o. Ling lloth, Ne gritoes in Borneo, 
Journal of the Anthrop. List. 25 (1896); A. B. 
Meijer, Ueber künstlich deformirte Schadel 
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RATÈB. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU
MENTEN.

RATÉB SADATI. Zie ATJÊHERS, 5, f (Dl. I.
p. 94).

RATELBOOM. Zio HURA.
RATEWO (POELOE). Het grootste van de 

Moor- of der Schollingh-eilandcn (zie aldaar). 
Ratcwo is onbewoond.

1894; J. G. F. Riedel, De sluik en kroesharigo 
tusschcn Selebos en Papua, 1886; Riedel,rassen

Vermcintlicho Papua-Typon auf Sernng (Oeram) 
ruid Buru, Verh. dor Bcrl. Ges. f. Anthrop. 1895; 
0. G. Seligmann and W. Mersh Strong, Anthrop. 
Investigations in Brit. New Guinca, The Geogr. 
Journ. London, vol. XXVII, 1906; C. Stamland 
Wake, The Papuans and the Polyncsians, Journ. 
of the Anthrop. Inst. vol. XII 1883; A. J. P. 
van den Broek, Zur Anthrop. dos Bergstam nies 
Pësëchem im Innern von Niederl. Neu-Guinca,

- Nova Guinca, 1915; van den Broek, Untcrsuch- 
ungen an Schadeln aus Niederl. Süd-West- 
Neu-Guinea, Nova Guinca, 1915, van den Broek, 
Pygmaen in Niederl. Neu-Guinca, Zeitschr. f. 
Ethnologie, Bd. 46, 1913; A. C. de Koek, Over 
dwergstammen in Z. Nicuw-Guinea; L. M. d’ Al- 
bertis, New Guinea; what I did and what I saw,
18S0; J. Chalmers, Anthropometrical observations 
on some natives of the. Papua Golf, Journ. of the 
Anthrop. Inst. of Grcat Britain, Bd. 17, 1898; W. 
H. Flowcr, The pygmy-races of man, Journ. of the 
Anthrop. Inst. of Great Britain, Bd. 18; A. C. Had- 
don, New Guinea pygmies; Nature, Bd. 83; Had- 
don, The pygmy-question, in hot boek van A. T. R. 
WoJlaston, Pygmies and Papuans, 1912; C. G. 
Rawling, The Land of the New Guinea pygmies, 
1913; K. Hauser, Das Kraniologischo Material 
der Neu-Guinea-Expedition des Dr. Finsch, 
1906; J. W. R. Koch, Bijdrage tot do anthropolo- 
gie der bewoners van Zuid-West Nicuw-Guinea, 
1908; II. A. Lorentz, Zwarte Menschen, witte 
bergen, 1913; F. von Luschan, Uebcr Pygmaen in 
Melanesien, Z itschr. f. Ethnol., Bd. 42, 1910; 
A. B. Meyer, Uebcr 135 Papuaschadel von Neu- 
Guinea und der Insel Mysore, Mitt. d. Kgl. Zool. 
Museums zu Drcsden, Heft 2, 1877; Meyer, Tho 
distibution of the negritoes in the Pliilippine 
Islands and elsewher;*, Dresden 1899; M. Mosz- 
kowski, Volkerstamm'- in Hollandisch-Ncu-Gui- 
nea, Zeitschr. f. Ethnol. 1911; R. Neuliauss, uebcr 
Pygmaen in De ut sch-Neu-Guinea und über das 
Haar der Papua, Z itschr. f. Ethnol. Bd. 43; 
Ncuhauss, D ulsch-Ncu-Guinca, 1911; Neuliauss, 
Bcmerkungen zu dem Aufsatze von A. J. P. v. d. 
Broek über Pygmaen in Niederl. Süd-Neu-Guinea, 
Zeitschr. f. E.hnol., Bd. 46, 1913; Neuliauss, Die 
Pygmiionfrage in Nou-Guinea, Z itschr. f. Ethnol. 
1914; J. W. van Nouhuys, D r Bergstamm Pësë- 
chcm im Innern von Niederl. Ncu-Guinca, Nova 
Guinea, Bd. 7; R. Poch, Falie von Zwergwuchs 
unier den Kai (Deutsch-Ncu-Guinca), Mitt. d. 
anthrop. Ges. in Wien, Bd 35, 1905; J. A. G. van 
der Sande, Nova Guinea, 1907; Van derSande, Do 
Tand nderPapua’s/Tijd.schr. voorTandheelkunde, 
1907; O. Schlaginhaufen, Ueherdie Pygmii ufrage 
in Neu-Guinea, Festschr. der Dozenten der Uni- 
vcrsitüt Züricli, 1914; O. Schellong, Beitriige zur 
Anthrop. der Papua’s Zeitschr. f. Ethnologie, 
Bd. 23, 1891; G. G. Seligmann, A olassification of 
the natives of Britisli New Guinea, Journ. of the 
Anthrop. Inst. of Gr. Britain and Ireland, Bd. 39; 
S. Wake, The Papuans and the Polyncsians, 
Journ. Anthrop. Inst. of Gr. Britain, Bd. 12; G. 
Weide, Zwergvölker in Neu-Guinca? Globus; Bd. 
82; R. W. Williamson, Tho Mafulu mountain 
piople of British New-Guinea, 1912; A. T. R. 
Wollaslon, Pygmies and Papuans, 1911.

11. J. N., herzien door J. P. K. do Z.
RATAHAN. Zie PASAN-RATAHAN-PONO- 

SAKAN.

RATIB. In het Arabisch beteckcnt rdtib in het 
algemeen „vaststaand” en duidt in het spraakge
bruik allerlei zaken aan, die eens voor altijd vast- 
gestcld zijn. In Ncd.-Indic verstaat men onder 
ralib gewoonlijk een gemeenschappelijke gods
dienstoefening, bestaande in het meermalen ach
tereen reciteeren van de geloofsbelijdenis, vrome 
formulieren en lofprijzingen van Allah en Zijnen 
Gezant (vgl. DIKIR). Over den bekenden, door 
Samman ingesteldcn rdtib Sammdm zio SAM-
mAn.

RATNA PAKADJA (mal.). Zie GOMPHRE-
NA.

RATOE (jav., soend.), Ratoh (mad.). Vorste
lijke titel, door vrouwen op Java en Madoera ge
dragen, alsmede in die streken, waar de Ja vaan- 
sche invloed zich heeft doen gelden. Zie ADEL.

Naam door de Boegineesche 
tripangvisschers aan de lederschildpad (Dermo- 
ckelys s. Sphargis coriacea L.) gegeven (Zie onder 
SCHILDPADDEN fam. Dermochelyidaes. Sphar- 
gidae I. 1., onder KRUIPENDE DIEREN 
en onder PËNJOE).

RATOE LARA KIDOEL. Zio LArA KIDOEL 
(RATOE).

RATTEN. Zie MUIZEN.
RAU. Landschap in het N. der onderafdeeling 

Loc bock Sikaping, residentie Sumatra’s West
kust, grenzende aan do residentie Tapanocli. Het 
landschap bestaat uit do nagri’s Panti, Padang 
Glocgoer, Lansat Kadap (Kodok), Tandjoeng- . . - 
Bat oong, Tarocng-Taroeng (Oudli. VersL 2do kw.- 
1912, bl. 36), Padang Noenang, Loeboek Lajang, 
Padang Mantinggi, Langoengen Kota Radja. Het 
werd in 1833 (Padri-oorlog) door do Hollanders 
ten onder gebracht, viel in hetzelfde jaar af, en 
werd in Mei 1835 weder onderworpen en onder be
stuur gebracht. Te Rau en te Locndar werden 
versterkingen aangelegen Ii^l840 werd hot land
schap met Soendatar cn Loeboek Sikaping ver
een igd onder het bestuur van oen Ass. Res. to 
Rau. Daarna heeft het daarmede eene onder- 
afdceling uitgemaakl, eerst van do afdecling 
Ajer Bangis en Rau, vervolgens van dc afdcc- 
ling Loeboek Sikaping en Rau. Sedert dc ge- 
wostelijkc organisatie van 1913 is het een district 
van dc onderafdeeling Loeboek Sikaping der 
gel ij kna migc afdecling.

Het is een vruchtbaar lengtedal, dat omgovou 
van dc ketens der Bockit Barisan evonwijdigloopt 
met de longte-us van Sumatra cn doorstroomd 
wordt van do Socmpocr, den bovenloop van don 
Rokan-Kiri. In den diluvialen tijd had dc afwate
ring van dit dal nog naar het Westen plaats, doch 
vulkanen hebben dezen uitweg verstopt. Thans 
neemt dc Soempoer het water op van een ige rivier
tjes, die van dc grensgebergten uit het W. en N. 
komen om zich daarna Oostwaarts to buigen en 
door het gebergte heen te breken. Dit erosiedal 
is nog to jong om voldoende diepte te bereiken, 
die noodig is voor do algcheclo afwatering van 
dit gebied, dut zeer laag is gelogen en waar
schijnlijk eenmaal een meer was; vandaar dat

RATOE.
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uitgebrande kraters. Die deelcn der rawa s, welke 
in den Oostmoesson nagenoeg droogloopen, zijn 
meestal met bosch, bamboe of glagali (Jav.

rietgras) begroeid, terwijl do 
steeds water bevattende met lage moeras
en waterplanten bedekt zijn. 
streken worden de eerste gedeelten veelal 
do rijstteelt gebezigd. Van vele rawa’s, vooral 
op Java, is in historischen tijd een belangrijke 
verkleining door dichtslibbing waargenomen. 
In sommige, vooral in de bergstreken, heeft 
veen vorming plaats.

RAWA (ORANG). Zie ORANG OETAN.
RA WAS. Landbeschrijving. Onder

af deeling der af deeling Palembangsche Beno- 
denlmden, in het Noorden grenzende aan de 
residen.ie Djambi, met een oppervlakte van 6063 
K.M.2, omvat het stroomgebied der Rawas(linker- 
zijrivier der Mocsi, zie SUMATRA, Rivieren). 
Zij bestaat uit do marga’s: Oeloe Rawas, Sooka 
Pindah Oeloe, Moeara Roepit, Soeka Pindah 
Téngab ,Soeka Pindah ilir, Maoer, Roepit Tengah 
en Roepit Dalam. Het Westelijk deel is woest, on
bewoond berglind. Do Westgrens, gevormd door 
het Barisangebergte, heeft een hoogte van 1200— 
1600 M., de Noordgrens, gevormd door de water
scheiding der Rawas met de Balang Asei en Li
moen heeft slechts een hoogte van 450—500 M. 
Do Westelijke bergen loopen met. flauwe hellin
gen in talloozo ruggen af, en lie. land tusschen 
Rawas en Roepit is nagenoeg vlak. De bevolking 
woont uitsluitend langs de oevers derbeidehoofd- 
rivieren ,Ra was en Roepit, waar ook de bouwlan
den gevonden worden, die vaak van overstroo- 
ming hebben te lijder.

Rijst is het voornaamste cultuurgowas, geteeld 
op sawahs (hier en daar door waterraderen be
vochtigd) en op droge velden; katoen, kapok en 
gambir worden eveneens veel aangeplant. De vee
stapel bestond ul . 1912 uit ruim 4000 buffels, 700 
runderen.. 1200 gei en en een duizend al schapen. 
Europeesche landbouwondernemingen vindt men 
in dit afgelegen gebied nog niet, hoewel er goede 
gronden beschikbaar zijn. De Potroleum maat
schappij Moevi-Uir had eenige ja ren geleden aan 
den benedenloop dor Rawas bij Bëlmi eenigo 
putten, die in 1905 en 190G nog jaarlijks 2l/2 mil- 
lioen li er petroleum opleverden. Daarna danldo 
de productie zoo sterk, dat. ten slotte de exploi a • 
tie werd gestaakt. Sinds eenigo jaren is op den 
rechteroever der Rawas-rivier, ongeveer J5 K.M. 
bovenstroomsSoeroelangooneen geologisch-mijn- 
bouwkundig onderzoek van Gouvornomentswnge 
begonnen, .

De voornaamste plaats is do hoofdplaats Soo- 
roelangoen aan de Ra wasrivier, zete» van den con
troleur; heb établissement en do pasar zijn op den 
linkeroever (63 M. bovon zee) on do doesoen op 
den rechteroever der rivier gelegen.

De voornaamslo negen zijn: a. van Soeroela- 
ngoen naarPoehu Kidah(23 K M.) bovenstrooms 
aan de Rawas; b. van Soeroelangoen naar Moeara 
Roepit (18 K M.); c. van Moeara Roepit de Rawas 
af naar Batoo Kooijing; d. van Moeara Roepit 
langs de Roepi! naar Moeara Bli i (120 K.M ); en. 
e. van Soeroehngocn naar het Noprdwaarts in 
Djambi gelegen Sarolangoen (42 K.M.).

Zie overigens onder PALEMBANG en MOESI.
Bevolking. De bevolking bestond volgens 

de overlevering oorspronkelijk uit zoogenaamde 
Koeboe’s (zie aldaar) waarvan in 1906 nog, vol-

een groot deel van Rau nog moeras is, meestal 
dicht begroeid met waterlievende planten (rau = 
rawa) en op de droge plekken met hoog geboomte. 
De streek wordt daardoor zeer geteisterd door ma
laria; bovendien is het veelvuldig voorkomen van 
varkens en tijgers tot een plaag geworden. Wan
neer verder in aanmerking wordt genomen, dat 
het land tijdens den Padri-oorlog veel heeft gele
den en sterk is achteruit gegaan, dan is het dui
delijk dat de welvaart veel te wenschcn moet 
overlaten. Vroeger waren de inheemsclie paarden 
van Kota Radja zeer gezocht, doch liet ras is 
sterk achteruit gegaan, terwijl de kruisproducten 
van door het Gouvernement in de Padangscho 
bovenlanden gestationneerde Sandclhout-dek- 
hengsten en inhccmsche merries grootcr zijn en 
meer en meer gezocht worden. Ook de koffie- 
productie is zeer verminderd, terwijl de indigo- 
cultuur nagenoeg geheel is verdwenen, 
sawahgronden is geen gebrek en de rijstbouw 
levert groote opbrengsten, die echter door ver
keersmoeilijkheden bezwaarlijk zijn te gelde te 
maken. Hier en daar komt goud voor, dat o.a. 
in Padang Mantinggi in aangelegde waterlei
dingen werd gewasschen, doch de opbrengst 
dier mijnen was zoo gering, dat het werk niet 
loonend meer was. Langs den Noordrand der 
rawa heeft men getracht de klappercultuur 
ingang te doen vinden. Er zijn daar thans reeds 
vrij groote aanplantingen, maar tot welvaart is 
de streek daardoor nog niet gebracht. Daarvoor 
ligt het gebied nog te afgezonderd, heeft zoo wei
nige en slechte verkeerswegen, dat de transporten 
te duur worden. Het weggcdeel.e tusschen Rau 
en Moeara Sipongi is thans omgelegd over een 
pashoogte van 800 M., waardoor de verbinding 
tusschen de residenties Sumatra’s Westkust en 
Tapanoeli, en het verkeer tusschen Minangka- 
bauers en Bataks verbeterd i3.

en Mal. voor

In bevolkte
voor

Aan

Het plaatsje Rau, eenmaal een garnizoens
plaats van beteekenis en standplaats van een 
controleur, is thans een stil en onbeduidend 
plaatsje geworden. De woning van den contro
leur werd tot pasanggrahan ingericht: garnizoen 
en fort Amerongen zijn verdwenen./T ' :

RAU of RAO, Eiland bewesten Morotai (zie 
MOROTAI). In de öostelijke helft van dit eiland 
is een ruim 300 M., hooge berg, welke naar het 
Noordwesten zacht glooiend afdaalt en aan die 
zijde, langs het strand, in een 1500 M. breedo 
vlakte overgaat; aan de Oostzijde daalt het 
gebergte steil in zee af. Het eiland bestaat groo- 
tendeels uit eruptieve breccien, waartegen koraal- 
kalk ligt. De eenige kampong is Aroe aan do 
Noordzijde, bewoond door Mohammedanen. In 
de N.O.lijke kaap zijn 3 grotten. In een daarvan 
worden eetbare vogelnestjes gevonden, die aan 
den sultan behooren.

1

RAUWOLFIA SERPENTINA Bth., Fam. Apo- 
cynaceae. Akar tikoes (mal.), Poeló pandak 
(jav.) Kleine heester met melksap, befrekke
lijk zeldzaam en moeilijk te kweeken. Gezocht 
als geneesmiddel zijn de zigzaggebogen wortels, 
die zeer bitter zijn en die gebruikt worden tegen 
velerlei kwalen, ook tegen slangenbeet. De 
wortel bevat een giftig alkaloïde. Hij wordt 
ook in de veeartsenijkunde gebruikt.

RAWA (mal., soend.), riw&(jAV.), beteekent 
moeras. Rawa’s komen in Indië zeer veel voor, de 
meeste en uitgestrektste in de laagvlakten, kleinere 
in de bergstreken, op ingesloten plateaux of in
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gena Van Dongen, 333 in de onderafdceling v oor- 
k wam on. Vermenging had plaats mot Javaan- 
scho kolonisten e:i emigranten uib Minangkabau, 
later uit Rëdjang en uit deelen van Palembang en 
Djambi. Vandaar dat de Rawassche marga’s 
reeds van ouds Soeka pindah werden genoemd. '

Het oordeel over do bevolking i3 verschillend; 
zij is Gouvernementsgezind, volgzaam en gewil
lig en opgewekter van aard dan do Maleiers van 
Middcn-Sumatra.

Do bevolking spreekt Maleisch met eigenaardi- 
gen tongval, sterk vermengd met Javaansche, 
Minangkabausche en Rëdjangsche bestanddee- 
lon. Het algemeen gekende letterschrift is het 
Rent jong (zie aldaar).

Geschiedenis en Bestuur. Tot 1876 was 
Ra was verdeeld in 5 mai^a’s: OeloeRawas,Lösoeng 
B»t oc, Troesan, Pvawas ilir en Moeara Roepit, met 
pasirah’s aan het hoof d, die den titel dëpat i voerden 
of, zooals in Moeara Roepit. pangóran. Die marga 
was een zoogenaamde sikap-afdeeling, die wat be
last ingenen verplichtingen bei.rof,in oxceplionec- 
len toestand verkeerde. Bovendien waren er twee 
panghoeloe-schappen, Pangkalm en Tikoe, ge
bieden van geringe uit gest rekt heid. waarvan de 
bevolking ui. Minangkabau stamt en welker hoof 
den den ti.el panghoeloe droegen en nog dragen. 
Do marga’s bestonden uir dorpen, doesoens, on
der proatins met den titel gindö, dipati, krió of 
rió, die penggowo’s of penggawa’s, hoofden van 
wijken (gedeel en van het dorp) onder zich had
den. AI deze hoofden hadden aandeel in de rechi - 
spraak.

In 1853 werd het onmiddellijk Europ. bestuur 
ingevoerd en een civiel ambtenaar in Rawas ge- 
phatst, Dadat reeds sedert 1838 de milit. com- 
mand int te MaRawas en sedert 1840 die teMaRoe- 
pit me. de betrekking van civ. gezaghebber waren 
belast geweest. Zij waren feitelijk niet anders dan 
politieke agenten, zoolang do geheele afd. onder 
he. gezag stond van het divisiehoofd te Ma Roe- 
pi(, die als Gouvts inl. ambtenaar in do plaats 
was getreden van den djfinang, den gemachtigde 
van den apanage-houder tijdens het Sultansbe- 
Htuur. In 1864 werd de betrekking van divisie
hoofd opgeheven. Tot 1870 bleef Ra was een zelf
standige controleursafd.; toen werd die als onder
af d. bij Tobing Tinggi gevoegd, om in 1006 weder 
zelfs» i melige contróle-afd. te worden, en in 1912 
;'1 onderafd. ie worden gevoegd bij de Pal. bene- 
denl inden.

fn JH70 werd, mot uitzondering van Oeloe Ra- 
v. , de indeeling in marga’s opgeheven en wer
den de onderscheiden doesoens zelfstandig ver- 
kl iar<l en doesoen midji genoemd welker hoofden 
rechtstreeks onder den controleur werden gc- 
pl mts». De hoofden werden gekozen als in Pa lom - 
hang (zie aldaar).

De midji-verkliring werkte zeer ongunstig, 
vooral omdat door ho. vervallen der marga als 
communale eenheid de bevolking het recht ver
loor hui.en dc grenspalen dor eigen doo.-oon (o 
on ginnen, boschproducten in te zamelen, enz. 
tenzij togen betaling van hasil lanah, terwijl do 
heerondienst on (nam. de unlaran-dienstcn, voor 
transpon te water en to lmd) vermeerderden. In 
1883 worden dan ook de raarga’s weer in he. leven 
geroepen. Vijf doesoens bleven midji, hoofdzake
lijk omdat hare bevolking van oen andere afstam- 

. ming is dan de overige, doch geleidelijk zijn deze 
midjidoesoens bij bestaande niarga’s gevoegd of,

door uitbreiding, zelve tot marga’a geworden.
In October 1916 sloeg de opstand van Djambi 

ook naar dit district van Palembang over, waar- 
schijnlijk onder bodreiging met moord bij de wel
gezinde bovolking door uitgewokenen van Djam
bi. Den 13en October rukten de opstandelingen 
langs do Ra wasrivier naar de hoofdplaats Soeroe* 
langoen op, waarbij de telefoonverbindingen wer
den doorgosneden. Ongeveer 2000 opstandelingen 
deden een aanval, die echter werd afgeslagen. 
Dit troffen maakte zulken diopen indruk op de 
bevolking, dat hot verzet weldra gebroken was en 
do bevolking op weinige uitzondering na, naar 
haar doesoens t erug keerde.

Literatuur: Middcn-Sumatra, Reizen en onder
zoekingen der Sumatra-expedi.ie; L. F. Wesly, 
De onderafd. Ra was, ros. Palembang. Met een 
aanhangsel: verklaring van het Rawasche Ren- 
tjongschrift, T. B. B. III, 275, 351; Mijnbouw
kundig geologisch overzicht in Benkoelen en Pa
lembang No. 3, I Ra was verslag, mot 8 kaarten 
in Verslagenen Mededcelingen betreffende Ind. 
delfstoffen en hare toepassingen.

RAWAS (BATANG RAWAS). Linker zijrivier 
var de Moesi (zie SÜMATRA. Bi/neren).

RAWING (ook Bedjai ra wen). Dajaksche 
naam voor den lijstkrokodil, Crocodilus poroaus 
Schneid. (Zie onder BOWAJA).

REAEL (Dr. LAURENS). Geb. te Amster
dam 22 Oct. 1583 uit het huwelijk van L. Ja- 
cobsz, koopman „in den gouden Rcael” en G. P. 
Nieuwes. Na te Leiden in de rechten gestudeerd 
te hebben, waar hij 23 Juli 1607 ingeschreven 
werd, vertrok hij in Mei 1611 als bevelhebber 
over 4 schepen naar O.-Indië, werd het volgende 
jaar aan den Gouv.- Gen. Both als rechtskundig 
raadsman toegevoegd, 3 Aug. 1613 benoemd tot 
vice-gouverneur belast met het bestuur over 
de Molukken, Amboina en Banda, in 1615 gou
verneur der Molukken en 19 Juni 1616 door den 
Raad v. Indië gekozen tot Gouv.-Generaal. Hij 
ondernam in 1G15 een tocht naar de Filippijnen 
om afbreuk te doen aan de Spaanscho vloot en 
was nog tegenwoordig bij de verovering van 
Jakalra door Coen op 30 Mei 1619. Zeer spoedig 
na zijne benoeming tot G.G. verzocht hij echter 
reeds zijn ontslag, dat hem 31 Oct. 1617 verleend 
werd; den 21en Maart 1619 gaf hij het bestuur over 
aan J. P. Coen en vertrok naar Nederland, waar 
hij Jan. 1620 aankwam. Daar werd hij 9 Juni 
1625 bewindhebber der kamer Amsterdam; 
in hetzelfde jaar vertrok hij naar Engeland als 
vicc-admiraal eener vloot bestemd om in samen
werking mot deEngolschen tegen dcSpanjaardon 
te opereoren. Reael’s latoro bemoeiingen om in 
Engeland den wrok weg te nomon, ontstaan dooi
de beruchte rechtspleging op Amboina van het 
jaar 1623, bleven zonder gevolg. In 1626 was hij 
ambassadeur dor Republiek bij do kroning van 
Karei I van Engeland. In 1628 ging hij als onder
handelaar naar Denemarken, leed op den terug
tocht schipbreuk en geraakte in gevangenschap 
bij dc keizerlijken, ïuaar werd in 1629 weder 
vrij. In 1630 werd hij raad nor stad Amsterdam 
en in 1632 schepen; hij bekleedde in die plaats 
nog dc betrekkingen van commissaris aan do 
wisselbank en weesmeester. Hij overleed j to 
Amsterdam den 21en Oct. 1637. Reael, die1 in 
1625 door koning Karei I tot den ridderstand 
verheven werd en zich op do studio der natuur
kunde schijnt te hebben toegclegd, is ook bekond

o

I
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hielden echter ook hun ladangs en deze kregen 
grooter nut als voorbereiding voor pepercultuur. 
De pepertuinen breidden zich vooral sterk uit se
dert het bijgeloof overwonnen werd, dat de aan- 
plant van peper de dood tengevolge zou hebben. 
De tabakscultuur is door de peperaanplant ach
teruitgegaan ; aan de inzameling van boschpro- 
ducten wordt weinig gedaan, alleen die van ficus 
elastica is van beteekenis.

Het grootste dorp in Rëbang is Kasoei, op 200 
M. hoogte gelegen met 130 huizen, bewoond door 
bijna 1300 menschcn. Het heeft een vrij groote 
pasanggrahan en is de zetel van den assistent- 
dëmang. Het centrum voorden handel is Rantau- 
tamiang, dat slechts 600 inwoners telt, die door 
den handel in vrij goeden doen verkeeren. Hoe 
druk deze handel is blijkt wel uit het feit dat deze 
600 menschcn over 120 grobaks beschikken. Van 
Rantautamiang loopt een weg Noordwaarts naar 
Bandjarmasin, waar kleine prauwen de waren 
kunnen vervoeren over de Bësai naar Bandarda- 
lëm, waar groote prauwen de waren vervoeren 
naar de bekende handelsplaats Mënggala (zie al
daar), Oostwaarts leidt een weg naar Oeloekrë- 
ngas en vandaar een 23 K.M. lang pad naar Sö- 
poetih. Al deze wegen zijn nog zeer primitief enin 
den regentijd geheel onbruikbaar; de grobaks, 
door karbouwen getrokken, kunnen door de ter- 
reinmoeilijkheden meestal geen grootcren last 
vervoeren dan 4 pikcels.

RECEPIS. Zie MUNTWEZEN.
RECHTEN (IN-, UIT-, DOORVOER). Zie BE

LASTINGEN, Deel I, blz. 243—257.
RECHTSGEMEENSCHAPPEN, zie GEMEEN

SCHAPPEN (1NLANDSCHE).
RECHTSKUNDIGEN(Inland.scho).ZioRECHTS-

WEZEN.
RECHTSSCHOOL. Zie ONDERWIJS.
RECHTSWEZEN. Toen Both als eerste Gouv.- 

Gen. van Ned.-Indië optrad, had het grootste 
dor Javaanscho rijken, Mataram, tweeërlei 
rechtspraak, t. w. van den Vorst, die persoon
lijk rechtsprak in de „pradata”-zaken, d. z. de 
zoodanige waardoor de Vorst als zoodanig is 
beleodigd: halsmisdaden dan wel misdaden mot 
zware lijfstraffen bedreigd, on van do Djaksa’s, 
die van de „padoe”-zaken d. z. geschillen tus- 
schen ’s Vorsten onderdanen onderling, kennis 
namen en door den Vorst tevens konden worden 
belast met de instructio van pradata-zakon on 
met de executie van ’s Vorsten vonni-sen. Sultan 
Agoeng (1613—1645), streng Islamiet, stolde 
priesterrechtbanken in, die de crimineele recht
spraak van den Vorst overnamen met dien vor- 
stando, dat het vonnis do bevestiging oischto 
van den Vorst, en die in zaken van huwelijks- 
en erfrecht in hoogste ressort rechtspraken. 
Naast do lijfstraffelijke rechtspraak volgons 
den Islam stond eone rechtspraak volgons in- 
hcemsch recht, en in koopmanszaken eene door 
deskundigen. Do „geestelijkheid”, welke onder 
den opvolgenden Sultan hare macht inzake hot 
rechtswezen verloor, herwon die onder bescher
ming van do V. O. I.*G. Als oud-Javaansch 
wetboek uit bet tijdperk, voorafgaande aan de 
Nederlandse!)o overheersching, is te vermelden 
deSoeriaAlam.Moliammedaansch recht vermengd 
met bestanddeelen van ouderen, ook van Hin- 
doeschen oorsprong (eene vertaling in Rxfflos’ 
History of Java, Appendix C; eene hetero 
naar anderen tekst in Bijdr. t. d. T., L. en Vk.

door zijne Nederlandsche en Latijnsche gedich
ten; volgens Hooft zou hij een werkje hebben 
geschreven: „Raad voor he)i, die zich naar Indië 
begeven”. In de eerste jaren na zijn t erugkeer nam 
hij een werkzaam aandeel aan de literaire bewe
ging dier dagen. Hij was lid van den Muiderkring 
en ontmoette daar Vondel, die hem zijn Lof d.r 
Zeevaart opdroeg, zoomede Hooft, dien hij in de 
bewerking zijner Neder'andscke Historiën bijstond. 
Hij onderscheidde zich in het minnedicht, hield 
briefwisseling met zijn zwager Arminius en ook 
met Galilei in Italië De studie der zeevaartkunde 
trok hem aan, hij had zitting in de commissie, 
welke verslag moest ui. brengen over 
rekening van de geografische lengte op zee, en 
schreef eene verhandeling over den magneetsteen 
en de magnetische krachten der aarde, welkena 
zijn dood in het licht verscheen. Op het laatst van 
zijn leven werd hij voorgedragen tot de waardig
heid van admiraal van Holland.

Het kortstondige bestuur van dezen Gouv.- 
Gen. was getuige van een gedeelte van den strijd 
om de heerschappij over Jakatra tusschen de 
Nederlanders en E igelsehen; voorts werd een 
zeeslag geleverd tusschen de onzen onder J. D. 
Lam en de Spanjaarden, werd Japara door A. 
Martsz verbrand en een verdrag mét Solor ge
sloten.

RËBAB. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU
MENTEN.

RËBANA. Zie MUZIEK en MUZIEKIN
STRUMENTEN.

RËBANG. Landstreek in de Lampongsche 
Districten aan den Noordvoel van den Orioema- 
oes op de grens met de residenties Palembang en 

Benkoelen. Zij vormt een deel van de Aboeng- 
streek (zie ABOENG). Wellicht is de naarn afkom
stig van een daar veelvuldig voorkomende boom 
met waaiervormige bladeren, rëbang genaamd. De 
voornaamste rivier is de Oempoe, een der bron- 
rivieren van de Toelangbawang, die echter niet 
meer dan 12 tot 15 M. breed is. Aan de grove go • 
zichten der bewoners is te zien, dat men hier niet 
met een echte Lampongsche bevolking te doen 
heeft; er is ook geen sprake van een Lampong- 
sehe adat. Men sluit geen d joedjoer-, doch sëmën- 
do huwelijken, waarbij de man bij zijn vrouw 
komt inwonen. Kinderhuwelijken komen veelvul
dig voor. Kinderen van 10, soms zelfs van 5 jaar 
worden uitgehuwd en wanneer vóór dien tijd nog 
geen scheiding heeft plaats gehad, wordt op 14 ja
rigen leeftijd een sëdëkah gehouden, d .i, een 
feest, waarbij een geit wordt geslacht en dat als 
do voltrekking en verwezenlijking van het hu
welijk wordt beschouwd. Waarschijnlijk zijn de 
Rëbangers afkomstig uit Boven Kroë, Bëlalau en 
Ranau en dus verwant met de bevolking van Ben
koelen en Z.W. Palembang.

Rëbang behoort tot een der beste streken van 
de Lampongsche Districten en kan in de toe
komst nog zeer in beteekenis toenemen. Het on
geveer 300 M. hoog gelegen land is rijkelijk van 
water voorzien en daardoor uitstekend voor sa- 
wahbouw geschikt. Ongeveer 20 jaren geleden 
kwamen Bantammers uit Java zich hier vestigen 
en legden tal van waterwerken aan voor uitbrei
ding van de sawah cultuur. Hoewel de Bantam
mers hun immigratie niet hebben doorgezet, is de 
sawah bouw toch sterk toegenomen doordat de 
Rëbangers de aanwezige kanalen en andere wer
ken hebben overgenomen en uitgebreid. Zij bc-

Galileï’s bo-

1
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N.-I., nieuwe volgr. 1862, deel 6, bl/ 1). 
Met Both vertrok naar Indië een Fiskaal. 

„Tot onderhoudingo van goode ordoningo, politie 
ende justitie” was luiden? art. 35 van het 
octrooi van 1602 do O. I C. bevoegd tot be
noeming en ontslag van „Officiers van Justitie”. 
Op aanklacht van don Fiskaal sprak de Gouv.- 
Gen. ir.et do krachtens zijne Instructie door 
hem benoemde vier leden van den Raad van 
Indië recht in zaken van „overtreding der arti
kelbrieven, ordonnantiën en bovolen, zoo van 
de Comp.iö als van den Gouv.-Gen. on die van 
zijnen raad, alsmede over alle onbehoorlijke 
handelingen en mis-handelingen in ’t stuk van 
commercie van de Comp.io”, mot welke Raads
leden hij voorts „allo andere kantoren en kwar
tieren van raad en raadspersonen moest voor
zien, met magt en authoriteit om bij dezelve 
op de respectieve plaatsen, rogt en justitie in 
alle civiele zaken geadministreerd on bediend 
te worden”. Na de verovering van het Konink
rijk Jacatra stelde Coen do regtsluyden van ’t 
fort in, welk, geheel uit ambtenaren bestaand, 
college werd voorgezeten door een lid van den 
Raad van Indië (later werd do President tevens 
oxtra-ordinair lid van dezen Raad), en rechtsprak 
op aanklacht van den Advoeaat-Fiskaal. Voor 
het meerend? 1 waren de regtsluyden gepromo
veerden; sinds 1742 moesten allen benevens de 
Adv.-Fiskaal en diens substituut doctor utrius- 
que iuris zijn, voor welke ambten advocaten 
werden uitgezonden met tenminste drie jaren 
rechtspractijk: zij werden door Heeren Zeven
tienen benoemd en verbonden zich voor 12, 
later voor o jaren. Van 1666 af trad mede als 
vervolgende autoriteit een Waterfiskaal op, 
voorzoovorre nl. do feilen waren gepleegd 
buiten do „boom” of op een dor naburige eilan
den. De Adv.-Fiskaal en do Waterfiskaal wer
den naderhand benoemd uit do loden van het 
college, waarbij zij waren aangosteld. Beiden 
waren, evenals ook do Baljuw, aan dit college 
ondergeschikt, weshalve zij in tegenstelling van 
do Fiskaals in do Buitenbezittingen dependento 
(d i niet rechtslrcoks aan Heeren XVII onder
geschikte) Fiskaals werden gchceton. In do in 
1620 vas(gestelde Prov. Instructio hecten bo
vengenoemde rechters d’ordinaris luyden van 
den gerichte in 't Gasteel (N.-I. Plakaatboek I, 
bl. 03); sinds J626 Ordinaris Jlact van Jxtstitie 
binne het Gasteel Batavia ; sedert 1798, zulks 
in verband mot het door het college uitgeoefende 
toezicht op de justitie in den linde, llooge Raad 
van Justitie. Zij waren bevoegd kennis te nemen 
van ; llo /.ikon tussehen soldaten of dienaren 
der Comp ie voorgevallen in of buiten hot fort 
of tussehen een dezer en een burgor van do 
stad voorgevallen buiten het fort. Gold hot 
eeno gemengdo zaak als ovonbedoeld binnen 
het ressort van do stad, dan was het Gallege van 
Schepenen, bestaande aanvankelijk uit twee 
Comp.fes dienaren en twee burgers, in zaken 
van C. meezeil aangovuld mot een Kapiloin- 

• Chinees l ier uit drie ambtenaren, vier burgers 
en twee O inoozon (do loden wisselden jaarlijks 
af; eerst onder D; ondols permanente leden), 
verplicht daarvan kennis te nomoii op aanklacht 
van don B ljuw, die met do Schepenen het 
stedelijk bestuur vormde, welk beduur legoljjk 
ook onder approbatio van de Hoogo Overheid 
als gomoenlolijke wetgever optrad. Dit college

berechtte ook nlle zaken tussehen burgers onder
ling in of buiten het fort (N.-I. Plakaatboek I, 
bl. 59, 62, 126, 475; II, bl. 412). Van de be
slissing van laatstgenoemd collogo kon men 
bij het oerstgomolde in appel komen. Herzie
ning van een vonnis, door den Raad van Justitie 
in eersten aanlog gewezen, had plaats door dien 
Raad zelven, aangovuld mot door do Rogcering 
aangewezen leden tor vervanging van die loden, 
welke in eerste instantie hadden rochtgedaan. 
In civielo zakon hadden in do vergadering van 
Schepenen de Bs ljuw en de Landdrost, in die 
van den Raad van Justitie de Waterfiskaal stem.

Do uitbreiding van het gezag der O. I. C. 
aLook de toename van bevolking te Batavia 
dwong tot nadere middelen van voorziening. 
Was het ambt van Waterfiskaal ingosteld tot 
ontlasting van den Adv.-Fiskaal, door de aan
stelling van een Lmddrost (later Drossaard) 
over de Ommelanden van Batavia werd het 
ressort van don Baljuw beperkt tot de Stad 
en de Zuidervoorstad. De Landdrost kreeg als 
Officier van Justitie zitting in den Raad van 
Justitie. Over Watorfiskaal, Baljuw, Landdrost 
zio ook POLITIE. Voorts werd de taak 
het College van Schepenen verlicht door het 
instellen van Commissarissen van kleine, zaken, 
bestaande uit twee leden, gekozen uit de Sche- 
ponen on een van de Commissarissen van de hu- 
welijkscho zakon (deze laatsten hadden te waken 
togen voltrekking van huwelijken van Christenen 
in strijd met do bestaande verordeningen). 
Behoudens beroep op de Schepenbank hadden 
zij recht te spreken in geringe zakon van de 
burgerij. Ook bij den Raad van Justitie mochten 
civielo zaken van gering belang voortaan niet 
meer dadelijk voor den vollen Raad worden ge
bracht, maar werden deze in eersto instantie 
onderworpen aan de beslissing van Commissa
rissen uit dien Raad. Voor beide kleine Colleges 
moesten partijen zonder rechtsbijstand ver
schijnen (N.-I. Plak. boek I, bl. 536, II, bl. 224, 
488 en IX, bl. 82).

„Dewijl de ingelanden met malkandoren veel
tijds niet en connen verdraegen ende de Land
drost over de plattel indon deser steedo alleen 
geen bohoorlijko ordro nlomme en kan stellen, 
de l.nden en erven wijd en zijd verspreijfc sijnde”, 
word aan oen College van Heemraden dor Bata- 
via’scho Ommelanden, opgericht in 1664 voor
namelijk teneinde do clandestiene uitbreiding 
van grondbezit togon to gaan, o. m. opgedragen 
het uit don weg ruimon van geschillen daaruit 
ontstaan. Van dit uit Oompjes dienaren on 
burgors bestaande Collogo was een Raad van 
Indië President, de Landdrost Vice-President. 
Nadat in 1684 do bomocienis van hot College 
mot die goschillen reeds was beperkt geworden 
tot minnelijke schikkingen dan wol tot renvooi 
naar don bovoogdon rochtor, werd hot in 1809 
af geschaft.

Een to Batavia gevestigd Collogo, waarvan do 
leden Commissarissen van sec- en comme) cie- 
zaken werden genoemd (N.-I. Plak. boek V, 
bl. 355, 407), had slechts een kortstondig be
staan. In 1746 aldaar ingesteld in vorband mot 
de oj on-helling voor particulieren van de vaart 
op verschillendo plaatsen in Azië, word hot in 
1755 opgebeven, omdat do vrije vaart niot 
langer geoorloofd was. Hot had aan do vor- 
wachting geenszins voldaan.
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1742 bij voorkeur rochtsgoloordon zijn. Van do 
vonnissen dezer Raden was in conigo gevallen 
appel mogolijk op don Raad van Justitie to 
Batavia.

Op de Comp.ios schepen worden gedurende do 
reis orde on tucht gehandhaafd op do wijze, bij 
artikelbrieven voorgcschrevon. Do moeste zaken 
worden aan boord afgodaan door eon Scheeps
raad, zaken van militairen door eon Krijgsraad, 
cono gemengde rechtbank, waarin ook mindere 
militairen zitting hadden, terwijl do Breede 
Baad van do vloot aan boord van hot schip 
van den Komraandour do zeer ernstigo mis
drijven berechtte, wanneer con schip in oskador 
voor. De beklaagden konden in gevallen 
bijzondoron aard, waaronder niet begrepen 
toire halszaken als conspiraties, aan don go- 
wonen rechter ter plaatse van aankomst worden 
uitgoleverd.

Do rechtspraak in den Comp.ios tijd liet voel 
te wensclien over. Op Java oofonden do Sche
penen tegelijk bestuur en rechtspraak uit, on 
ook in de Buitenbezittingen lagen beide in éóne 
hand. Dit loïddo tot machtsmisbruik, voorna
melijk in do Buitenbezittingen, waar do rechte, 
ook anderszins do wetten vaak mot voeten 
trad. To Amboina sprak de Raad van Justitie 
in onvoltallige samenstelling in 1732 oen dood
vonnis uit, dat werd geëxecuteerd zonder dat 
de approbatie van de Regeering werd afgewacht, 
en velde enkele jaren later eon veroordeelond 
vonnis zonder dat do beschuldigden van oen© 
aanklacht tegen hen ooit iets hadden vernomen. 
In hot ovengenoemde jaar word inzooverre ver
betering in den toestand gebracht, dat aan de 
Gouverneurs en andere independente opper
hoofden in do Buitenbezittingen verboden werd 
de Justitieel© Radon voor to zitton of verder 
zich met de justitie te bemoeien dan hot houden 
van een algemeen toezicht medebrengt; do von
nissen moesten evenwel door hen worden ge- 
approbeerd alvorens tenuitvoorgelogd to wordon 
of, indien geen approbatie kon worden verleend, 
naar den Gouv.-Gon. worden opgezonden voor 
eeno definitieve beslissing, wat aan eono be
handeling dor zaak in hoogor beroep echter niet 
in den weg stond. Op den Raad van Justitie 
to Batavia oefende do Regeering haar invloed 
uit, doordat hot College werd voorgezeten door 
een lid van don Raad van Indië en hot do.sgo- 
vorderd rekenschap had to geven van zijne 
gewijsden. Ook moest do integriteit der rech
ters lijden onder de buitengemeen lago salarieo- 
ring. Leden van den Raad van Justitie to Batavii 
genoten aanvankelijk benevens liet gowone kost
geld, huishuurindemniteit en wijnrantsoen, eono 
woddo van niet meer dan f 50 per maand, welke 
als niet „condigno” boschouwd, in 1056 
dubbeld word on in 1732 haar hoogtepunt be
reikte van f 200 -f- 25 rsd. voor huishuur. Pas 
na twaalf jaren dienst mochten zij, buiten hot 
presidium, naar eon hooger ambt staan. Luidons 
hot Rapport van do Commissie tot do O.-l. 
zaken was in 1803 liet salaris van den Adv.- 
Fiskaal on den Wat er fis kaal niet meer dan 
f 50 per maand; de Schepenen werden niet be
zoldigd; de Officieren van Justitie ontvingen 
een vast aandeel in allo „geldstraffen, civiele 
breuken on crimincele confiscatiën”, over wolk 
aandeel een bekeurde, zooals trouwens ook in 
Nederland geschiedde, teneinde vervolging te

In den rechtstreeks aan don Gouv.-Gen. 
ondergeschikten Europooschon Voordracger, Con
ducteur of Voorspraeck ontdokt men don eersten 
Politierechter in Ncd.-Indië. Belast met het 
toezicht over enkele inlandscho natiën rondom 
do stad, was hij tevens rechter over geringe 
overtredincen, terwijl hij bovendien nog in 
appel rechtsprak over geschillen, waarin door 
do Kapiteins en Luitenants over do inlanders 
aldaar was beslist. Hij ontving do klachten en 
berechtte zelf die, welke hij niet naar do Scho- 
ponen verwees. In zijne plaats trad in 1GSG do 
Gecommitteerde tot en over de zaken van den in
lander — zie POLITIE —, dio eveneens om zijne 
kennis van taal en volk eeno zeer bijzondere 
positie innam, en wiens bevoegdheid dienten
gevolge zich in den loop der tijden uitbreiddo. 
In het bijleggen van geschillen onder inlanders, 
zoo noodig middels dwang, lig zijne grootokracht. 
Mocht de Voordrager geldboete of eon bepaald 
aantal rotanslagen opleggen, voor don Gecom
mitteerde waren geen regelen voorgoschreven; 
zijne competentie was niet omschreven, doch 
zijne riltpraken bohoofden de approbatie van 
den Gouv.-Gen.

In het binnenland werden do Javanen naar 
hunne eigen wetten berecht door do Regenten, 
dio evenwel hunne vonnissen moesten medo- 
deelen aan den hoogsten gezaghebber, door 
wien doodvonnissen konden wordon verlicht 
(De Jonge VII bl. 206, VIII bl. LXXXIII). 
In de landen, welke in do ISo eeuw door don 
Soosoohoenan van Mataram aan do O. I. C. 
waren afgestaan, behielden do inlandscho hoof
den voorshands de rechtsmacht, welke zij tot 
dusver over hunne onderhoorigen hadden uit
geoefend. Om tot snellere rechtspraak en tot 
executie ter plaatse van het delict te geraken, 
werden in 1708 aldaar Iloojdcnrechthankcn onder 
Voorzitterschap van den Regent ingesteld, recht
sprekende over inlanders in burgerlijke en straf
zaken. In 1747 echter werd op de Noordkust van 
Java te Samarang eon Landraad opgcricht, 
waarin de Commandeur van Java’s Oostkust, 
weldra Gouverneur geheeten, voorzat en voorts 
zitting hadden zeven Regenten als leden, eon 
inlandsch Fiskaal met den titel van Groot- 
Djaksa (in elk distrikt was voorts een Djaksa 
bescheiden, die, onder den Regent gesteld, den 
Fiskaal van den Landraad moest kennisgeven 
van groote delicten; deze Djuksa’s stonden 
onder het toezicht van den Groot-Djaksa, on 
waren zelf rechters in kleine zaken), een Euro- 
peesch Scriba en een Juvaansch Secretaris. Ge
schillen van meer ondergeschikt belang liet men 
aan de Regenten tor berechting over. De dage- 
lijksche rechter over Javanen was de Landraad. 
Toch ging er bij dien Landraad weinig anders 
om „als beuzelarijen, die civiel afgedaan zijn” 
(De Jonge X bl. 345). Te Samarang werd modo 
als hoofdkantoor van Java’s Oostkust eon Raad 
van Justitie gevestigd, ter welks kennisname 
stonden de geschillen van personen van anderen 
landaard. Vanaf dit tijdstip dateert het dualisme 
in de Indische rechtspleging, dio voor inlanders 
afgescheiden van die voor Europeanen (N.-I. 
Plak.boek V, bh 525, VI, bl. 30).

Buiten Java en Madoera bestonden op ver
scheidene plaatsen Justitieelo Raden, voorge
zeten door de opperhoofden der kantoren. Do 
Fiskauls op de Buitenbezittingen moesten sinds
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voorkomen in ovorlog trad mot don Officior 
(„composoorcn” noomdo men dat), zoodat bot 
in 1705 heetto, „do mcesto placcatcn on ordres 
dienen maar allcon om de Officieren van Justitie 
rijk te maken en voor de connivcntio daarvan 

g03tadige impost te trcckon”: hieraan is 
eerst door Rafflos oen eindo gemaakt, terwijl 
sinds 1842 (Ind. Stb. nos. 10 on 39) do Fiskaals 
geen aandeel meer genieten in de boeten on 
verbeurdverklaarde goederen. Wat do recht
spraak ovor de inlanders betreft, deze moet in 
den corston tijd wel bijzonder slecht zijn ge
weest, aangezien de rechter mot deze justitiabe
len volkomen onbekond was en men daarom 
zelfs niot tooliot „op de depositie endo getuyge- 
nisso bij Cninczen, Hcydenen ende Mooren 
vcrlcdon” recht te doen. Eene aanklacht door 
een Regent of een Opziener (deze'hield toezicht 
op de Comp.ics leveranties) bij den Gecommit
teerde ingediend, was voldoende om tot bestraf
fing to leidon; de Gecommitteerde, het bowijs 
niet genoegzaam geleverd achtende, verwees 
den verdachte niet naar het College van Sche
penen, maar deed aan do Regeering het voorstel 
hem to verbannen, zoodat hij ook nu den ket- 
tingslag niet ontging; en de Schepenen, eene 
zaak berechtende, vonnisten enkel „wegens 
suspicio”.

Voorzoover Indische verordeningen niet in 
de materie vóórzagen, werd door de Europeosche 
rechtscolleges van den aanvang af hot burgerlijk 
en hot strafrecht volgens de in 1625 voor Indië 
uitdrukkelijk van kracht verklaardo (N.-I. 
Plak.boek I bl. 161) instructiën en practijken 
in Nederland geldend, m. a. w. het oud-Hol- 
landsch en het Romoinsch recht toogopast, to 
Batavia on in do Ommelanden ook op inlanders 
cn Vrcemdo Oosterlingen. Tegelijk kwam in 
genoemd jaar tot stand een ordro van procederen 
in criminolo zaken alsmede een ordro op ’t 
stuck van arresten, van desolito boedels en 
van geproviligiccrdc schulden. Van 1668 dateo- 
rcn de eerste Krijgswetten voor do militie der 
O. I. C. (N.-I. Plak.boek II bl. 462). Eene syste
matische rangschikking van do verordeningen 
voor Batavia, bevattende bepalingon ovor de 
rechterlyko inrichting, de maniero van procc- 
deeron voor de collogiün van justitie tot Batavia, 
desolito boedels, proferento schulden, huwolijk- 
scho voorwaarden, successie ab intestato, vormdo 
in 1642 voor Indië do eerste codificatie (N.-I. 
Plak.bock I bl. 472, IV bl. 387). Ze moost door 
Raad van Justitie on Schepenen doorloopcnd 
worden bijgeworkt, doch word tenslotto een 
\erward geheel- In de twecdo helft der volgende 
eeuw werden zo door den Opperkoopman Graan 
herzien, doch deze Nieuwe Batavia’scho Statu
ten (id. deel IX) liobbon de vorcischto goedkeu
ring van het Opperbostuur nimmer verkregen. 
Niettemin golden zo — ook het Britsch bestuur 
liet zo intact, torwijl daarna do Oommn.-Gen. 
in opdracht kregen do Niouwo Statuten to rovi- 
deoren — als richtsnoer voor den rechtor tot 
J84H (Ind. Stb. no. 10). Voor do Chincezon 
waren luidens do Statuten van 1642 voorloopig 
van kracht hun eigen usantiën en costuymon; 
in 1720 werden de voorschriften nopens do suc
cessie ab intestato van hot Chineoscho recht van 
kracht verklaard „als een wogwijzor cn tot 
voorboold” doch „niet als wet”, terwijl in 1769 
bepalingen betreffende do adoptie van kindoren

van Chincezon, Mohamcdanon on andero on- 
christenon wordon uitgevaardigd (Het Recht 
in N.-I. IV bl. 68), die mode tot 1848 schijnen 
to hebben gogoldon. Als handleidingen dienden 
den rcchtbankon een Compendium der voor
naamste Mohamedaanscho wetten on gewoonten 
nopens orfenisson, huwelijken en echtscheidin
gen van don Gecommitteerde Froijor (zio hier
over T. v. Ind. T. L. en Vk. 1897 dl 39 bl. 511), 
in 1760 goedgekeurd cn in het Nedorland<ch en 
Maleisch gedrukt, mede inhoudende eenigo voor
schriften van rechterlijke organisatie alsmede 
strafbepalingen, ton behoeve van den Landraad 
te Samarang (Het Recht in N.-I. III bl. 361), 
aan welk Compendium wat betreft de successie 
ab intestato kracht van wet werd verleend bij 
Ind. Stb. 1828 no. 55 en dat eerst werd buiten 
werking gesteld bij Ind. Stb. 1913 no. 354, en 
eene soortgelijke verzameling van voorschriften 
van Caineesch recht, vervaardigd door den 
Secretaris van Schepenen Haksteen (N.-I. Plak.- 
boek VII bl. 476), in 1761 aan do Collegiën 
Justitio to Batavia door de Regeering „ter spe- 
culatio” gezonden. Als Compagnie’s codificaties 
verdienen nog vormelding voor Chcribon do 
Pëpakëm Tjërbon, van 1768 (Vorh. Bat. Gen. 
1905, LV 2o st.), voor Celebes de inland scho 
wetten bij de Hoven van Bonïo en Goa in ge
bruik van 1759 (Hot Recht in N.-I. VIII bl. 95).

Gedurende het bewind van Daendeb werd het 
bestaande matoriecle recht nagenoeg gehand
haafd en blovon als regel op den inlander toe
gepast diens eigen wetton en vormen van rechts
pleging, met dion verstande, dat voor eene straf
vervolging niot meer noodig zou zijn de klacht 
van den benadoolde of dien3 nabestaanden en 
dat van do straffen, bij Javaansche wetten be
dreigd, mocht wordon afgowoken. Overigens 
werdon in hot rechtswozon gewichtige verande
ringen gebracht. Nadat do Hooge Raad van 
Justitie w'as afgozet, omdat hot College had 
geprotesteerd togen hot besluit van don Gouv.- 
Gen. om binnen 3 X 24 uren vijf boklaagdon, 
wier zaak bij den Raad aanhangig was, op te 
hangen, word hot gereorganiseerd. De nieuwe 
leden genoten eene bezoldiging van 6000 rsd. 
Het ambt van Watorfiskaal verviel; do Adv.- 
Fiskaal werd wederom met diens functiën be
last. Do Europeosche rechtbanken hadden voort
aan ook kennis to nomen van zaken, waarin 
Europeanen, Chineezen, Maloicrs on andere 
vreomdolingon met inlanders betrokkon waren, 
alsmodo van allo misdrijven, waardoor do open
bare voilighoid werd verstoord, t. w. brand
stichting, roof, geweld. Deze misdrijven waren 
dermato toogonomon, dat te Samarang en 
Soorabaja noodig word het instellen van oone 
Commissie, bostaando uit speciaal daartoe gc- 
commitloordo lcdon uit don Raad van Justitio, 
geassisteerd door don Fiskaal, oldors uit don 
Prefoct cn do vordoro leden van hot Landgorieht, 
om deze zaken to borochton: do schuldigen wor
don lovond verbrand op do plaats van do mis
daad. Hot al to groote ressort van don Raad 
van Justitio on van don Grooton Landraad to 
Samarang word gosplitst cn ook to Soorabaja 
werdon zoodanigo rechtscolleges ingostold voor 
den Oosthook van Java en do ojlandon Madura 
en de „Baviaan”. Van do vonnissen dezor Raden 
van Justitio viel hoogor boroop aan den Hoogon 
Raad te Batavia. Mot uitzondering van do boven-
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vermelde stonden tor konnimeming van do 
Landraden nllo hahmi-drijven bonovens mis
daden door aanzienlijke inlanders begaan. To
rens werd in elke prefocturo (L-nddrostambt) 
voor Ja vr nen een Landgericht, in elk rocontschap 
een Vrcdcgericht opgcriclvt .Het Landgericht werd 
voorgezeten door den Prefect (Drossaard) en 
bad tot leden zeven Regenten of andere voor
name inl nd cl e hoofden, dat in de Ommcl nden 
van Batavia, twee der 1 ndcigenaren of hunno 
gemachtigden, volgens roostor zi.tini nemende. 
De Groot Djaksa — even.Is do Kloin Djiksa 
onder) ouden door den Regent — was Fi kaal. 
De P. ngl oeloo bij dit. gerecht was nu slechts 
advi eur. Voor de sumn.iere procedure voor den 
Dro-saart over de Batavia’scke Ommclinden 
en de^zelfs ast essoren zie N.-I. PI ik.boek XIV 
bl. 733. Het L-ndgerioht deed af rllo zaken, 
welke niet tor kenni neming van Vredegericht 
of Lrndrard stonden Voorzoover toeliatbiar 
stond appel van vonnisten van het L ndgericht 
open, voor don 1 nd dienaar op den Hoogen 
Rar d vi n Justitie, voor anderen in de Omme
landen van Batavia op het College van Schepe
nen. Het Viedogericht, dit was samenge teld 
uit den Regent en eenige lagere ambten ren en 
prie ters, mm kennis van do kleine geschillen 
over huwelijkszaken, injurie, wanb.eU.ling, be- 

> r ■ koudons appel op het L nd;cricht Tin de Jaka- 
tra’tcl o en Pre nger Bovenl nden'word aan

door do Hoofdofficieron dor garnizoonen telkens 
wa nneor zulks noodig zou wezen, on richtte 
tevon een Hooge Militaire Vierschaar to Batavia 
op, voorgezoton door den Pro idont van den 
Hoogen Raad van Justitie, torwijl do Adv.- 
Fiskaal bij dien Raad tevens als zoodmig 
optrad bij dozo Vierschaar. Dit College was, 
ingoval hot vonnis des eersten rochters niet 
appellihel was of daarvan geen appel op do 
Vierschaar was aangeteokend, belast mot do 
herziening van doodvonnissen van Krijgsraden 
in Ned.-Indië zoowel van die tehndabte water 
en ven andere vonnis on door Krijgsraden op 
Java gewezen, terwijl 1 latstbedoelde vonnissen, 

• voorzoo verre in de Buitenbezitting en ge ligen, 
ar n Let fi.t oxecutio waren onderworpen van 
den gewe tolijken gezaghebber, die, zulks wei
gerend, ze opzond aan den Gouv.-Gon. Te Sama- 
rang, Soerabnja, Ambon, Banda, Tcrnato en 
Makasrer n~w.en, in stede van Officieren’, do 
Fhkaals bij do Raden van Justitie de functicn 
van Auditeur-MiliU ir waar. In delicten, welke 
vol ens hot Holl nd ch Crimineel Wetboek van 
1799 aan do bcoordeeling van den burgerlijken 
rechter waren overgei ton, hadden de militaire 
rechtbanken de burgerlijke wetten tot richt
snoer to nen cn; ten aanzien van de rechtsple
ging en in militaire delicten hadden zij evenge- 
noemd Welhoek toe to passen, wat betreft 
l et krijgsvolk to water den artikelbrief van 
1795, de resolutie van do Staten-Generaal van 
1703 en de instructie voor do Holland .cl:e H. M.

een Ambulant Gericht, bestaande uit den Pre
fect (Gccomn itiecrde tot en over de zaken van 
den inl.nder) den Regent en den Hoofdpang- 
hoeloe vi n Let di-trict, waar het feit was ge- 
pleccd, zoomede 2 of 3 door den Prefect aan te 
wijzen Opzieners, die in den regel zelf het voor- 
loopig onderzoek in de zaak hadden geleid, 
opgedr gen in eer te en hoogste in tantie — 
tenzij de Gouv.-Gcn. herziening van het vonni-; 
mocht gel-sten — te oordeelen over allo mis
drijven door inl nders begaan (N.-I. Pl.kboek 
XIV bl. 794 en XV bl. 88). Het deed mee=tal 
uiUluitend recht op de stukken. Een schout, 
ten deze ondergeschikt aan den Gecommit
teerde, werd Lelist met do „civile en criminele 
jurisdictie van Buitenzorg”. In de Cueiibon.chc 
landen en in B ntam werd een Landraad ge
vestigd te C. eribon en to Anjer.

Bo.ïcL delict en werden op’ aanklacht van den 
Secietari- en Fi kaal bij den In;p.-Gen. van de 
houtbosschen op. Java in eer te on hoogde 
instantie berecht door het Collegi? der Hout
vesterij, dat bevoegd was tot het opleggen van 
10 juten kettingshg en 200 rsd. boete (N.-I. 
PLk.boek XV bl. 120, 123, 153).

Luidens do Instructie van 1798, welke zou 
gelden tot de ontvangst in Indië van hot Wet
boek wegens de straffen bij do Bitaafscho 
Republiek in gebruik, deed een Raad van disci
pline, waarin ook onderofficieren zitting hadden 
wanneeer het eene zaak van een mindere betrof, 
naar de wetten bekend onder den naam „Militair 
Reglement”, uitspraak over strafbare feiten 
door militairen gepleegd, doch hal zaken moest 
hij verwijzen naar den Raad van Justnie (N.-.I. 
PLk.boek XII bl. 902). In do door den Koning 
van Holl nd in 1807 voor den Gouv.-Gen. vast- 
gedelde In tructio werd evenwel bepaald, dit 
Voortaan alle militaire delicten door Krijgsraden 
zouden worden berecht. D endels gaf mitsdien 
machtiging tot bijeenroeping van Krijgsraden

Vierschaar van 1802 (N.-I. Plak.boek XIV 
bl. 691, XV bl. G48 on 1018, XVI bl. 161, 168, 
700).

6. Al—do—boven staande rogelingon verhoedden 
niet, d.t onder D endoh de rechtspraak tot 
eene caricatuur werd. Do Regeering was bo- 
voegd procedures op to schorten, bericht en 
kennis le nemen van zaken, vonnissen lo vor* 
nietigen: van deze bovoegdheid maakte Daen- 
dels een niet matig gebruik. Dat hij zondor 
vorm van proces bij margin le beschikking op 
een bericht van den Drossaard in Bantam een 
Europeaan liet ophangen, dit hij een Luitonant 
veroordeelde om ah inl ndsch fuselier bij eigen 
compagnie to dienen, deze foilen sproken boek
doelen.

!

Het Engehch tusschenbeïtuur bracht in 1812 
nieuwe regelingen. Rechtsgedingen, hetzij civiele 
of crimineel©, waarin betrokken waren Euro
peanen en vreemdelingen of inwoners van 
Batavia, Samarang of Soera ba ja on Voor.stcdon, 
van anderen 1 ndiard d.n wel geschillen tus- 
scl on per .onon buiten do stad woonichtig, zoo 
een van de partijen was Europeaan of zoo beide 
partijen 0 incozen waron, werden behandeld 
voor de Court oj Justice (Pre idont on sloents 
2 leden, bijgo .taan door con Fiseal), in die steden 
geve tigd. Die to B.tavii, Supreme Court o/ 
Justice (Pre ident en slechts 3 leden, bijgestaan 
door den Advocat-Fi .kal) werd in eerste en 
hoogste instantie mede bekleed mot liet grootste 
deel der rechtsmacht van hot voormalige Collogo 
van Schepenen, waardoor de onderscheiding 
van rechtspraak over Gomp.ies dieniren ot 
ambtemren en over burgers kwam te vervallen, 
en was tevens Hof van appel voor de andere 
rechtbanken en gerechten op J.ivu, mits de 
opgelegde straf van eene bepaalde zwaarte was 
Do kleine civiele reentszakon werden in elk dorrs. t / 7'* * / 7
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drie hoofdgoden ovorgobracht naar oen moor 
summier rochtsprokend Court of Bequests, wolke 
to Batavia hot Commissariaat van huwolijks- 
en kleine gerechtszaken verving. Do lichtere 
strafbaro feiten, ook buiten do steden door 
Europeanen, Chineezen of inlanders begaan, 
stonden nu ter konni-noming van den Magi- 
slrate, terzijdogodaan door een B.illuw, in do 
steden bovo ndion door "con Water-Fi-cal. 
To Sinrarang on to Socrabajx was slechts één 
Magidrato gevestigd, later Re ident goheoten; 
te Batavia waren er 4, liter 5, die samen do 
Bench of Magistrates vormden, welke, na ver
hoor van do verdachten, de zaken van hen die 
zich aan n eer ernstigo misdrijven hadden schul
dig gemaakt, vorwecs naar de Suprem.o Court. 
(In 1815 werden de Magistraten ook mot de 
werkzaamheden der Requestenkairers belist.) 
Ter kenni neming van do Landdrost's Court 
(Landraad) stonden burgerlijke geschillen tus- 
schen inl nders en ook politiezaken. In civiele 
zaken bleef do oude wijze van rechtsvordering 
voor de Courts of Juslice gehandhaafd. Met af
schaffing van de pijnbank werd in strafziken 
daarentegen zooveel mogelijk de Engelse! e 
rechtspleging gevolgd, weshalve een jury werd 
ingc tcld. De uitvoerigo Provi ion-1 Rules and 
Regulations establish.ed for the mannor of pro- 
ceeding in civil cases — eveniL die in erin in .1 
cases en de instructies voor de rechtscollogo*, 
gerechten en justitie-ambten-'ren to vinden in 
Rafiles’ in 1812 uitgegeven Code of Provi ionil 
Itegulations for the Judiciil and Police Depart
ment s — waren reods onder hot Holl nd>ch 
Be tuur vervaardigd; ze worden aan Muntingho 
toegeschreven. De inlmdsche wetten bleven 
ten aanzion van het matcrieelo recht buiten toe
passing, voorzoovorre in strijd ir.et dor.lgemeeno 
beginselen van recht en billijkheid, een voor- 
schrift dat onder opvolgcndo Rcgeeringon werd 
bo tendigd (Ind. Stb. 1819 no. 20, 7°. art. 121 j°. 
1832 no.' 29).,

In 1814 word do rechtsbedoeling onder do 
inl..nders buiten Batavia, Samarang en Soera- 
baja geregeld, eeno mede aan Muntingho te 
danken definitieve regeling welke do grond lig 
is gebleven voor latere organisatiën. Do Re ident 
word verklaard to zijn Opperrechter en eerste 
Magistraat binnen zijne re ident ie, welke vor- 
dcold was in districten ( = regentschappen), 
terwijl kot district was goplitst in divi ies. 
Hot inl.ndsoh hoofd, dat eeno divi io bestuurde, 
had n ot zijne mantri’s bet recht lichte over
tredingen mot eeno geldboete van ten hoogste 
f 10 te bestraffen en civiele zaken tot een bedrag 
van f 20 af te doen (Division's Court), behoudens 
appel op hot hoofd van hot district (Bopali's 
Court). Dit gerecht, waarin do Panghooloe, do 
Djaksa en andoro inlmdscko beambten mot den 
Rogont zitting hadden, nam in eersten aanleg 
kennis van go.schillon ovor con bedrag van f 20 
tol f 50, doch had geen rechtsmacht in straf
zaken. Kon do Regent zich niet met do gevoelens 
van den Djaksa en don Panghooloe vorconigon, 
die evenals in do Bopali’s Court do wetten had
den uil to loggen, dm was de beslissing aan don 
Re ident. Van do vonnissen van do Bopali’s 
Court was hoogor beroep mogolijk op do Jicsi- 
dcnt'n Court, aan welk collego een- veel uitgo- 
broidcr rechtsmacht werd toogekend dan aan 
den voormaligon Landraad, daar hot in oorste

instnntio rochtsprak, behalve in civiolo zaken 
van hooger bedrag, in allo strafzaken, niet tor 
kenni neming staande van het Divi .icgerecht 
of hot Omgaand gerecht. Do Resident besliste 
als rechter alléén, m ingewonnen advies van do 
Regenten on na omtrent do inlindiche wetten 
on gobruikon te zijn voorgelicht door den Hoofd- 
djaksa en den Hoofdpanghocloo, dio boiden ook 
als Griffier fungeorden. In strafzaken nam do 
Djaksa van het district, waar het feit was ge
pleegd, meestal de gcrechtolijko vervolging op 
zich. Do uitspraak mocht niet tenuitvoergelogd 
worden, alvorens door den Landvoogd to zijn 
goodgekourd, zoo hot vonnis niot was gewezen 
in ovcreendemir.ing met de gevoelens van 
Hoofddjaksa on Hoofdpanghoeloo on zoo in 
strafzaken een zwaardero straf was opgelegd 
dan levenslange gevangenis of verbanning. Van 
civiele zaken was appel bij den Lndvoogd.
Mi drijven, waarop de dood draf stond, behoor
den nu tot do kenni neming van de Court of 
Circuit, tot berechting van welke zaken do 
Pre ident en een lid, liter alleen een lid, van 
eiken Riacl van Justitie op gezette tijden zich 
naar do tot het ressort van den Raad tehoorende 
didrieton hadden to begeven. Vijf gezworenen, 
aanvankelijk Europe nen, liter inl nders tot 
on met den rang van dorpshoofd, be.li.ten aan
gaande l et bewijs der feiten; De rechter vonniste ! & 
volgens de inl ndscho wetten en herkomsten, 
terwijl zijn vonnis bekrachtiging behoefde van 
den L ndvoogd, zoodit oxorbitante Regeerings- 
inmonging in justitiezaken bleef bestaan. Ook 
Europe nen waren in strafzaken, welke dm 
evenwel tevoren door den Resident moesten zijn 
geïnstrueerd, onderworpen aan clc rechtsmacht 
van deze Omgaande rochters, in burgerlijke zaken 
aan dio van do Re • ident logeree ht on. Men zio 
R>ffles’ Rogulilion for the more cffectual admi- 
nidration of justico in the Provinci.il Courts of 
Java, te vinden in zijn „The Hi story of Java” 
Appendix D (zio ook I bl. 277 e. v.) en „Substance 
of a minulo” bl. 217 (zie ook bl. 103). De Priester
raden liet ook Riffles voortbestaan. Zie over 
dit onderwerp verder RAD AGAMA.

Na hot horstel van hot Nedorlandsch gozag 
handhaafden de Commissarissen Generaal, in 
afwachting van de vaststelling van nieuwo wetten 
betreffende het rechtswezen in Nederl nd, zoo
veel doenlijk hot bestaande en bepaalden zich 
lot provisioneel©, doch verre van onbelangrijke, 
regelingen, zulks aan do hand van de rapporten 
van do Commissie Muntingho-Maurisse-Merkus 
vun Mei 1817 ovor de militaire jurisdictie en van 
Octobor 1817'ovor hot burgerlijk justitiewezen 
en de politio. Bohalvo to Samarang, Soorabaja, 
Arnboina, Makaseer.on het toen nog tot Ned.- 
Indic bohoorondo Malaka word ook to Batavia 
(in 1824 bovendien to B.indi en Tornde, iii 
1825 on opniouw in 1833 to P.idmg.zeor veel 
liter, in 1908, to Mod ui) oen Raad van Justitie 
govo.tigd, (dio to Arnboina, Banda on Tornato 
hielden in 1882 op to bestaan), terwijl de Hoogo 
Raad van justitie aldaar word vervangen door 
het Hooggerechtshof van N.-l., welk opperrech- 
torlijk Collogo voortaan toezicht uitoefendo zoo- 
wol op do inlandsche als op do Europeo<cho 
rochtsbodeoling tcngovolgo van do verplichte 
revi io van condemnitoiro vonnissen, houdondo 
voroordeeling tot een straf van eeno bepaalde 
zwaarto, van do Radon van Justitio, do Rookt -
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39; eveneens voor do lijfwachten van den 
Soosoohoenan van Solo on don Sultan van Djokja, 
Ind. Stb. 1894 no. 125; in geval van mobilisatie 
ook voor do Schutterijen, Barisans, do Gewa- 
pondo Politio, on het Lcgioon van Mangkoo 
Noeoro, Ind. Stb. 1916 no. 518; voor do vrij 
willigo Motorborichtrijders- on Automobiel- 
korpsen op Java en Mad., (Ind. Stb. 1916 no 
322 on 1918 no. 135), mot dien vorstando dat 
in 1819 (Ind. Stb. no. 21) de Prov. Instructie 
voor het Hoog Militair Gorechtshof gewijzigd 
voor Indië word uitgogovon on bepalingen wer
den vastgostold omtrent do bijoonrooping der 
Krijgsraden en do approbatie van dorzelver 
vonnissen. Ton aanzion van do niot zuivor 
militaire delicten zijn evenwel de voor burgers 
geldende strafwetten van kracht verklaard en 
licoft derhalve tot 1 Januari 1918 ook voor do 
militaire rochtors, die overigens steeds naar 
geünificeerd recht rechtspraken ovor allo be
volkingsgroepen, hot dualistisch stolsel in zoo
verre toepassing govondon. Een Hoog Militair 
Gerechtshof van Ned.-Indië werd in 1 SI0 inge
steld, dat zich ton aanzion van do manier van 
procedoeren hoofdzakelijk had te regelen naar 
den stijl van practijk bij het Hof van Holland 
tot 1810 in gebruik. Do samenstolling van het 
Hoog Mil. Gerechtshof was: drio rechtsgeleerde 
leden, do President inbegrepen, vier Officieren 
van do Landmacht on twee van do Koloniilo 
Zeemacht, mot een Adv.-Fiskaal on oen Grif 
fier; die van do Krijgsraden voor het Krijgsvolk 
te Lande: zeven Officieren van verschillenden 
rang, bijgestaan door eon Auditeur Militair, in 
dubbolo hoodanighoid^van Oponb. Ministorie en 
Griffier, in den rogol eon rechtsgeleerde. Hoofd - 
officieren staan, evenals allo militairen, die zich 
ter purgo stellen, uitsluitend voor het Hoog 
Mil. Gcr. terecht. Over lomporairo Krijgsraden, 
zie art. 282 Rochtspl. Lm. on Ind. Stb. 1860 
no. 77, 1904 no. 372. [Eon ontwerp K. B. is 
aanhangig, houdende wijziging in do samenstel
ling dor Krijgsraden bij de Landmacht in dien 
zin dat zo ook in Indië zullen worden voorgo- 
zeton door een burgorrechtsgeleordo en do Grif- 
fierswerkzaamhodon van don Aud.-Mil. worden 
opgedragen aan een Secretaris (Officier), open
baarheid van do zittingen van den Krijgsraad, 
en bijstand van don boklaagdo door eon raads
man]. Do Krijgsraden bij do Koloniale Marino 
worden bijeengeroepen op Java door den Gouv.- 
Gen., elders door don Gouverneur of Resident. 
Bij deze Krijgsraden evenals bij do Krijgsraden 
bij do Landmacht buiten Batavia word do Fi.-t- 
kaal bij den Raad van Justitie of oen Officier 
met do functiën van Oponb. Ministerie belast. 
Tengevolge van do ophoffing van do Koloniale 
Marine on hot Sedentair Zeewezen in Nod.-Indiö 
(Ind. Stb. 1843 no. 24 j°. 1868 no. 84) hostaal 
voor Indië nog alloon oono bijzondoro rechtsple
ging ovor krijgsvolk te water ton aanzion van do 
K. N. Marino, nl. twee Zeekrijgsraden, eon in do 
Marinokazorno to Soorabaja voor liet godoelto 
dor Zeemacht in Ncd.-Indië, dat niet tot eeno 
afzonderlijke vloot, oskudor of minder smaldeo 
is voreenigd, on een op hot vlaggoschip voor liet 
NederLndsch Eskader. Do President, Vice- 
President, leden, Griffier vanen do Procureur- en 
Adv.-Gen. . bij hol Hooggerechtshof fungecren 
thans als zoodanig — do laatstgenoemden als 
Adv.- en subst. Adv.-Fiskaal — bij hot Hoog

banken van Omgang en do voor do Rcsidont’s 
Courts in do plaats tredende Landradon op 
Java en Madoora, waardoor ook nu wedor do 
agore rechter do beslissing in bandon had of 

vonnis al dan niet aan revisio onderworpen

en

een
zou worden, alsmedo door do approbatio wolko 
do andere condomnatoiro Landraadsvonnisscn
behoefden, zoodat het mot do discrotionnaire 
macht van don Landvoogd ton dozo gedaan was. 
To Batavia, Samarang on Soorabaja bleven allo 
bevolkingsgroepen onderworpen aan do rechts
macht van do Radon van Justitie, totdat in 
1824 (Ind. Stb. no. 4) ook daar Landradon wor
den ingestold (in den Landraad to Batavia 
namen dost ij ds ook twee Europoanon zitting). 
Tevens werd bepaald, dat do Landradon op 
Java en Mad. voortaan kennis zouden nemen 
van geschillen tussclicn Cuincczon of andere 
vreemdelingen behoorendo tot do Indische bo- 
volking ondorling of tusschen Ciiineezon en 
zoodanigo vreemdelingen dan wel tusschen Euro
peanen en Cnineezon of genoemdo vreemdelin
gen, mot dien verstande dat zoodanige zaak 
tegen eon Europeaan en loopendo over een bo- 
drag van f 500 of meer zou staan ter kennis
neming van den Raad van Justitio. Van do ci
viele Landraadsvonnisscn, houdondo voroor- 
deoling tot zeker bedrag, kon raon in appel 
komen bij den Raad van Justitie. Do Hoofd- 
djaksa trad nu bij den Landraad als publiek 
aanklager op. De Leden van den Landraad 
kregen in plaats van eene advi-eerendo eeno 
beslissondo stem. Evenzoo de loden van do 
Rechtbanken van Omgang, wolkor Presidenten 
daartoo speciaal benoemde rechters waren. Do 
Engelsche instelling dor jury werd, als voor Indië 
ongoschikt, niot overgenomon. Do Districts- 
gercchton werden omgedoopt in Regentsraden, 
die ook nu geen crimincelo rechtspraak uit- 
oofenden: vorschildcn èn do Djaksa èn do 
Panghoeloe met den Regent van mconing, 
dan werd aan den Resident de zaak ter beslis
sing overgegeven. Do Resident, bevoogd tot 
het opleggen van politiostraffen, mocht tor 
handhaving van de politio onder nadero goed
keuring keuren uitvaardigen (Ind. Stb. 1819 
no. 16). Reglementen op do rochtsploging, een 
in civiele en een in crimincelo zaken voor do 
Europeesche alsmede een in beide soorten van 
zaken voor do inlandscho rechtbanken, worden 
afgekondigd, do ccrslo voor geheel Nod:-Indië, 
het laatste voor Java en Madoera, waarbij do 
bestaande manier van proccdoeron in civiele 
zaken werd vorkort, terwijl do nieuwo rechts
pleging in strafzaken meer waarborgen gaf voor 
do persoonlijke vrijheid en togen willekourige 
handelingen. Een plaatselijk onderzoek zou 
moeten uitmaken, in hoeverre dc nieuwe rego- 
lingen ook voor do Buitenbezittingen zouden 
kunnen gelden (Ind. Stb. 1819 no. 20).

De Ncdeilandsche militaire strafwetgeving van 
1814 on 1815 gold in Ncd.-Indië vanaf het herstel 
van het Nederlandsch gezag. Deze Nedcrlund- 
schc Rijkswetten, welke, met uitzondering van 
do Rechtspleging bij de Zeemacht (Ind. Stb. 
1918 no. 11), niet in het Staatsblad voor N.-I. 
zijn afgekondigd en wat dc Landmacht betreft 
voorzooverNed.-Indiëaangaat worden beschouwd 
als algemeene maatregelen van bestuur, bleven 
tot op heden aldaar van kracht voor het Indische 
Leger (zie ook Ind. Stb. 1918 no. 70 artt. 29
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Mil. Ger. (Ind. Stb. 1864 no 92), doch aan do 
beraadslaging nemen, bohalvo de Vice-Proddent, 
in den regel slochts twee of óen van bedooldo 
leden dool (Ind. Stb. 1910 no. 331), terwijl hot 
aantal militaire lcdon nu bestaat uit drio van do 
Landmacht on twee van do Zeemacht, in actio- 

dionst of gependonnoord: do laatston zijn

vonnissen dor Landraden stond hooger beroep 
open bij den Rand van Justitio, niet evenwol 
van dio van do Landraden to Padang en Pria- 
man, torwijl aanvankelijk appel van do vonnis- 
son dozor Landraden was toegestaan op don 
Resident, aan wien toen ook do approbatio der 
criminoolo vonnissen was. In Benkoolen wordon 
Europeanen en Vreemde Oosterlingen in civili- 
bus dichter bij hun rechter gebracht door de 
oprichting van oen Rosidontieraad aldaar. Even- 
oons te Riouw, waar de Residontioraad over alle 
bevolkingsgroepen rechtsprak. In zaken van 
misdrijf stonden de Europeanen in deze beide 
gewesten terecht voor den Raad van Justitie 
te Batavia. Voorts werden Magistraten aangc* 
steld in sommige streken als politierechters, en 
ook wel mode rechtsprekende in burgerlijke 
zaken van Europeanen (Padang) of wel van in
landers (Amboina); in het gouvernement Ma- 
kasser Regentsraden als op Java, te Amboina 
mede kennisnemende van politiezaken; in do 
residentie Padang een Omgaande Rechter.

Ook in de Vorstenlanden had inmenging van 
de Indische Regeoring in het rechtswezen plaats. 
Zie, ook over de aldaar gebruikte Wetboeken, 
VORSTENLANDEN.

Uit het tijdperk van don Comin.-Gon. du Bus 
de Ghisignies valt te vermelden, dat eene lijst 
van straffen werd gepubliceerd, welke aan in
landers mochten wordon opgelegd (Ind. Stb. 
1828 no. 62), en dat voorzooveol Stad en Voor
steden van Soerabaja aanging den Resident 
over allo bevolkingsgroepen rechtsmacht werd 
opgedragen met betrekking tot de politie-over- 
tredingen, opgesomd in Ind. Stb. 1S29 no. 8, 
welke den Resident bindende opsomming even
wel illusoir werd gemaakt door de tot zooveel 
misbruik geleid hebbende slotbepaling van art. 
43. De zaak word den Resident voorgedragen 
door den Hoofddjaksa. In zaken van inlmders 
en met hen g.g.n. word hij door een inlindscli 
hoofd geassisteerd. Dozo bopalingen werden 
later op andere gewesten of godeelten daarvan, 
ook in do Buitenbezittingen, van toepassing ver
klaard.

1 Mei 1848 is voor do rechtsgeschiedenis van 
Ned.-Indië eon uiterst bol ingrijk tijddip, omdat 
op dien datum hot Oud-Holl indsch on Romeinsch 
reelat in burgerlijke zaken werd afgeschaft, al
thans voor Java en Madoera (de Raad van Justi
tie t o Makassor had hot nog tot 18S2 toe te pas
sen), en do nu nog grootendccls geldende codi
ficatie van Nodorlandsch recht, aangepast aan 
Indische toe danden, in werking trad, t. w. dc 
Algcnaeeno Bopalingen van Wetgeving voor 
N.-I., hot Roglt. op do Rechterlijke Organisatie 
en het Boloid dor Justitio in N.-T., hot Burger
lijk Wetboek on het Wetboek van Koophaiadel 
zoomodo do sedert vervallen Bopalingen bc- 
trokkelijk misdry ven begaan bij faillissement , 
kennelijk onvormogen on surséance van bota- 
ling (Ind. Stb. 1847 no. 23), ontworpen door 
Mr. Schollen van Oud-Haarlom, President van 
het Hooggerechtshof, en twee oud-leden van 
dat Hof, alsmede do Reglementen op do Burgor- 
lijko Rechtsvordering voor dc Raden van Justitie 
op Java en hot Hooggerechtshof (on voor dc 
Residentiegorochton op Java on Mad.: Ind. 
Stb. 191)1 no. 15), op do Strafvordering voor 
dozelfdo rochtbanken on geroohton op Java on 
Mad., op dc uitoefoning dor politie, de burgor

: von
pas kort geleden voor het eerst benoemd in ver
band mot do opdracht von hot. hooger boroop 
van vonnissen van do Zeek rij gsra don — Neder- 
landsche rechters dio do Nodorlandsch o wetten
toepassen — in Ned.-Indië gewezen aan het 
Hoog Mil- Ger. van N.-I. (Wet van 15 Mei 
1914). Er zijn thans ze3 Krijgsraden bij do Land
macht in N.-I., nl. to Batavia, Magëlang, Pa
dang, Koeta Radja, Makassor on Amboina. 
Het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk to 
Lande onderging voor Indië ingrijpende wijzi
gingen ton aanzien van do straffen, welko met 
hot oog op het klimaat geheel andero moesten 
zijn Voor het bewijs dor misdaden was steeds 
toepas.-elijk do burgerlijko strafvordering. Do 
kenni-noming van overtredingen van ’s Lands 
middelen on pachten alsmede van strafbare 
feiten door een militair in vereeniging met eon 
burger gepleegd werd bij uitzondering opgedra
gen aan den burgerlijken rechter Vonnissen 
van Krijgsraden buiten Java werden tot 1867 
(zie Ind. Stb. no. 45) ter approbatio opgezonden 
aan don Gouverneur of Resident, daarna oven- 
aLs allo andero Krijgsraadsvonnissen aan het 
Hoog Mil. Ger., tevens rechter in appel. Ook be
rust bij dit Hof de eindbeslissing, ingeval de 
Krijgsi'aad des verzocht do zaak heeft onder
zocht van een reclamant, die zich bezwaard 
gevoelt over eeno hom opgelegde krijgstucht e- 
lijke straf en wiens klacht door don Chef van den 
straf oplegger ongegrond is verklaard.

Na het vertrek der Commissarissen-Generaal 
word geleidelijk tot regeling van het rechtswezen 
in de Buitenbezittingen overgegaan. Do Grooto 
Oost werd to dien einde in 1824 door don Gouv.- 
Gen. bezocht. Enkele gewichtige punten uit die 
herziening, welke slechts ten deele in liet Ind. 
Stb. (o.m. 1824 nos. 19a, 21a, 265, 28a, 31a, 1825 
no. 39) is afgekondigd on voor het overige to 
vinden is in dc uitgave van het Hooggerechtshof 
van Reglomentaire en andero wettelijke bepa
lingen betreffende hot beheer der justitio op do 
Buitenbezittingen en in Soorakarta en Djokja- 
karta, 4o druk, 1874 (wat dozo Vorstcnl indon 
betreft zio ook Ind. Stb. 1876 do. 140), worden 
hier aangostipt. Do Raad van Justitio to Ma- 
kashor had to oordeclen over alle bevolkings
groepen mot uitzondering van inlanders, dio to 
Tornato evenals later dio to Padang over Euro
peanen on alle vreemdo natiën, Javanen inbe
grepen, dio to Amboina niet ovor inlanders van 
den Ind. Archipel, dio to B.inda uitsluitend over 
perkoniors. Landradon wordon ingostold op 
Öumatra, Celebos en in do Molukkon, Do voroor- 
deolondo vonnissen van den Landraad te Me
un do wordon aan don Raad van Justitio te 
Tornato, dio van de Landraden in het rechtsge
bied vun don Raad to Makassor aan dezen Raad 
tor behandeling in revisie gezonden, dio van do 
Raden van Justitio to Tornato en Banda aan 
don Raad van Justitio to Amboina, dio van do 
Landradon to Padang on Priaman eonsdools 
aan hot Hooggerechtshof, andordcols voor hot 
fiat executio aan den Gouvornour. Van do civielo
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ron verbonden. Gebasoord op het nationale 
Wetboek van Strafrocht in Nederland verscheen 
in 1S9S in hot Stb. voor N.-I. (no. 175) 
Wetboek van Strafrocht voor Europeanen on 
werd vervolgens eenzelfde wetboek voor in
landers ontworpen, doch trad tenslotte in stodo 
daarvan op 1 Januari 1918 één onkel Wetboek 
van Strafrecht voor N.-I. in werking voor allo 
bevolkingsgroepen (Ind. Stb. 1915 no. 732), 
dat door do Bijzondere Commissie uit do in 
1S92 aanvankelijk alleen voor do herziening 
van het Indische privaatrecht doch sinds 1905 
ook voor Indisch Strafrecht ingestcldo Staats
commissie was ontworpen. Was hot hooger 
bedoelde Politiereglemont voor Soerabaja van 
1S29 buiten werking gestold door do Algomeone 
Politie strafreglomenten tot vaststelling van 
feit on, welke niet vielen binnen dc straf wetgeven
de bevoegdheid der Residenten (deze bevoogd.'cid 
is omschreven in art. 72 Rog. Rozl.; voor do Lo
cale R’den zio art. 6Sc Rog. Regl.), deze laatst o 
vervielen op hun beurt, toon bet nieuwe Wet
boek van Strafrecht begon to werken (enkele 
van do in die Reglementen aan de politie too- 
gekende bevoegdheden zijn liter in eere hersteld: 
Ind. Stb. 1918 no. 125)

Aan de voorschriften van hot huidige Regeo- 
ringsreglement (art. 75), dat, wat de Europea
nen betreft, het in Nederland geldende burger
lijk-, handels- en strafrocht wordt gevolgd en 
dat do militaire strafrechtspleging (zio boven) 
zooveel mogelijk moot overeen hommen mot die 
in het moederland, is dus voldaan. Met betrek
king tot inl naders bepaalt voorts het Rog. Regl. 
dal, zoo het voor Europeanen geldend recht 
niet op hen van toepassing is verklaard en zij 
zich daaraan ook niet vrijwillig hebben onder
worpen, hun adatrecht wordt govolgd, voorzoo- 
ver dit niet in strijd is met algemeen erkende 
begin elen van billijkheid en rechtvaardigheid. 
Is het punt van geschil niet bij het adatrecht 
geregeld, dan worden do alzomocno begin olen 
van het burgerlijk- cn handelsrecht voor Euro
peanen lot richtsnoer genomen. Ook voor don 
Europeeschen rechter, in burgerlijke zaken over 
inl anders rechtsprekende, geldon deze voor
schriften. De inland clic Cari.tenon, tot nu too 
privaat recht el ijk golijkgo .told met Europoa- 
ncn, werden in elk opzicht mot niot-C.miton-in- 
landor.s op gelijken voet geplaatst (.art. 109): 
voor hen worden later eenige privaalrochtolijko 
regelingen getroffen in Ind. Stb. 1801 no. 38, 
1804 no. 142 on 1874 no. 03. Voor do nieuwe 
lezing van art. 75 wordt volstaan met vorwijzing 
naar Ind. Stb. 1907 no. 20'!, aangezion, nadat 
ceno novelle is ingodiond, de hiorbedooldo wot 
wel nimmer in werking zal treden. Do redactie 
van art. 75 oud geeft geen duidelijk antwoord 
op do vraag, of ten aanzion van C.iineczon do 
in C.iina bestaande god,dienstige wetten dan 
wel do gewoonten on instellingen der C..mee
zeil in Nod.-Indie bo'.sooron to worden aange
nomen, zoo ils do jurisprudentie ten dezoJaan- 
toont. Bij do behandeling van de Lndischo be
groot ing voor 1901 verkl aarde de Min. v. Kol., 
dit de heorschonde rechtsonzekerheid voor den 
inlander door codificatie van hel adatrecht 
dient te worden weggenomen. Als eer.slo stap 
in deze richting is to beschouwen do in hetzelfde 
jaar aan Mr. Carpontier Alt ing opgedragen 
regeling van don rechtstoestand dor inlandscho

lijke rechtspleging en de strafvordering onder 
de inlanders cn de daarmede g.g. op Java en 
Mnd. (Inlmdsch Reglement geheeten), benevon' 
Bepalingen tot verzekering van de recclmatige 
werking der nieuwe wetgeving op de Buitenbe
zittingen en tot regeling var conise ondonverpen 
van strafwetgeving, die ceno d'delijke voorzie
ning vereischtcn (Ind. Stb. 1847 nos. 40, 52, 57 
en 1848 nos. 2, 6, 10 on 16) van de hand van 
den Staatsraad Jhr Mr. Wichers, met enne zen
ding naar Indië belast teneinde het nog ont
brekende te helpen tot stand brengen cn in
middels het Voorzitterschap der beide Hoogo 
Gerechtshoven te bckleeden. Wat betreft do 
ingevoerde procedure in burgerlijke zaken, bet 
kenmerkende verschil tusschen die voor do 
R~don van Justitie cn die voor de Landraden 
bleef hierin gelegen, dat de laatstbedoelde aan 
zoo weinig vormen werd gebonden en daarom 
ook nu nog als een model-wetgeving is to be
schouwen: do vordering wordt aangebracht bij 
request of mondeling; de behandeling ter te
rechtzitting, ccne mondelinge, heeft plaats zon
der bijstand van procureurs, met voorlichting 
van partijen door den President Dc percents
gewijze belasting op bet bedrag dor civiele 
processen voor de Landraden (Ind. Stb. 1825 
no. 40) ter bclooning van de leden der La ndradon, 
het bevorderen van nuttige doeleinden on stij- 
ving van ’s Lands kas werd in 1848 gehand
haafd: zij werd in 1870 (Ind. Stb. no. 128) door 
het zegelrecht vervangen, doch in do Buiten
bezittingen werd ze nog verscheidene jaren ge
heven, ter Sumatra’s Westkust, ter vervanging 
van de tahil amas, tol 1914 (Ind. Stb. no. 513). 
Op do politicrol zouden de zaken voortaan niet 
meer administratief worden afgedaan, maar er 
zou naar vaste regelen worden rechtgesproken, 
terwijl de gevallen, waarin do Politierechter 
mocht straffen, cenigermate worden begrensd, 
doch vast orc.lijnd werden zo pas bij Ind Stb. 
1870 no. 152, d. i. bij het in werking treden der 
Algomeone Politie straf reglementen voor Euro
peanen en voor inlanders (Ind. Stb. 1S72 nos. 
J10 en lil).

Ven het Wetboek van Koophandel word lator 
een belangrijk deel geannuleerd door de Faillis
sement sverordening (Ind. Stb. 1905 no. 217). 
in hoofdzaak eensluidend met de Nederland<eho 
Faillisfiemcntswot Voor de geünificeerde woeker ■ 
regeling zio OVEREENKOMSTEN. De invoe
ring van een Wetboek van Strafrecht eischto 
langduriger voorbereiding. Inmiddels was in 
3848 het strafrecht in zoover geregeld, dit, ook 
voor inlanders, eene principieel© onderscheiding 
van strafbare feiten in misdrijven en overtre
dingen werd ingevoerd, het strafstelsel voor 
Europeanen en voor inlanders vastgesteld en 
eenige bijzondere strafbare feiten omschreven. 
Deze voorschriften, evenals die tot wering van 
vagobondage (Ind. Stb. 1825 no. 34 j0., 1834 
no. J6) vervielen bij het in werking treden van 
de voornamelijk ten aanzien van liet strafstelsel 
onderling verschillende Wetboeken van Straf
recht voor Europeanen (Ind. Stb. 1800 no. 55) 
en voor inlanders (Ind. Stb. 1872 no. 85). Do 
beide wetboeken waren Indische edities van 
den Code Pénal met weglating van het 4e Boek 
over politieovertredingen. Aan dat voor Euro
peanen blijft de naam van Mr. A. A. de Pinto, 
aan dat voor inlanders die van Mr. der Kindo-
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bevolking in do Minahasa ton aanzien van hot 
privaatrecht, wolko regeling omvat don burger
lijken stand, hot huwelijk, do afstamming, do 
adoptie, do voogdij, het notariaat. Eeno proeve 

codificatio van adat on sarat, aangevuld 
door regelen van het Europecscho recht, deed 
daarna Mr. W. Ph. Scheur (Het Personenrecht 
voor do Inlanders op Java cn Mad.) het licht 
zien. Opvolgende Regeeringcn bleken evenwel 
voor dit beginsel minder enthousiast. Intus- 
8chen werd door het Kon. Instituut voor de 
T., L. en Vk. voor N.-I. in 1009 cene Commissio 
voor het adatrccht ingesteld met eeno Indische 
Commissie van bijstand. Do drijvende kracht 
van deze voor de zoozeer verwaarloosde studie 
van het adatrccht belangrijke beweging is Prof. 
C. van Vollenhoven (zie zijne Adatreclitbun- 
dels), onder wiens bezielende leiding door 
Leidsche studenten de Pandecten van het adat
rccht (uitgave van het Kon. Inst.) worden ge
schreven. Adatregelingen in do inlandsche Chris
tengemeenten op Java-kwamen in 1902.3 tot 
stand, te vinden in de Welvaartsverslagen, Eco
nomie der desa, deel IV (IXrf). De Hoofden van 
Gew. Best. in de Buitenbezittingen werden in 
1911 door de Regeering aangemoedigd do be
schrijving van het Christelijk adatrecht to be
vorderen (Bijbl. no. 7512).

Van de gelegenheid, in 1848 den Gouv.-Cen. 
geschonken tegelegenertijd bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek cn Wetboek van Koop
handel op de inlandsche bevolking toepasselijk 
te verklaren is, nadat in 1873 door den Landraad- 
voorzitter te Batavia, mr. Mulder, een ontwerp 
was samengesteld houdende toepasselijkverkla- 
ring van de bepalingen nopens zakelijke rechten, 
verbintenissen, bewijs en verjaring, dat even
wel geen wet is geworden, gebruikgemaakt door 
o. m. op inlanders en met hen g.gn. toepasselijk 
te verklaren de afdeelingen van het B. W. over 
huur van dienstboden en werklieden (Ind. Stb. 
1879 no. 256) en van spel cn weddingschap 
(Ind. Stb. 1907 no. 306), alsmede op inlandsche 
leden en bestuurders van als rechtspersoon 
erkende vercenigingen (Ind. Stb. 1904 no. 272) 
en op inlandsche verhuurders bij verhuur van 
gronden aan niet-inlandcrs (Ind. Stb. 1918 no. 
88)) de desbetreffende bepalingen van het B.W., 
voorts op inlandsche schippers, scheepsofficie
ren en -gezellen, dienstdoende op van een Ncd.- 
indischen zeebrief voorziene vaartuigen den 
titel van het W. v. K. over het huren van scheeps
officieren enz. (Ind. Stb. 1873 no. 119). Zie ook 
Ind. Stb. 1896 no. 188 j . art 393 B. W. Op de 
Vreemde Oosterlingen op Java cn Mad. daaren
tegen zijn van toepassing verklaard het B. W., 
het W. v. K., de Faill.verord., met uitzondering 
van het gedeelten in Ind. Stb. 1855 no. 79 (do 
toelichting op dit Stb. in Het Recht in N.-I. 
deel 27 bl. 65, Ind. W. v. h. R. no. 2072) j . 
1805 no. 60, 1906 nos. 348 cn 517 en 1917 no. 
497 art. 11 vermeld, welke toepasselijkvorkla- 
ring sedert is uitgestrekt tot Sumatra’s West
en Oostkust, Tapanoeli, Bcnkoelen, Celcbcs, Am- 
boina, Menado, Ternatc cn Timor. Zio voorts de 
in Ind. Stb. 1917 no. 129 j . 1918 no. 356 afgekon- 
digde, doch nog niet in werking getreden ruimoro 
toepassclijkvorklaring voor de Chineezcn, waar
door dio van Ind. Stb. 1892 no. 238, waarvan do 
inwerkingtreding bij Ind. Stb. 1893 no. 286 tot 
nader order was uitgesteld, kwam to vervallen.

Vrijioilligc onderwerping aan do gehoelo Euro- 
pccscho wetgeving was volgens do wetgoving 
van 1848 (art. 15 Ovcrgangsbop.) verplichtend 
voor den inlander, dio met een Europeaan in 
het huwelijk wildo treden. Dit voorschrift is 
evenwel ingetrokken bij Ind. Stb. 1898 no. 158, 
waarin regelen zijn gesteld voor huwelijkon 
tusschcn personen, aan een verschillend recht 
onderworpen cn waarbij als boginsel is aange
nomen, dat do vrouw, dio zoodanig gemengd 
huwelijk aangaat, staando huwelijk publiek- 
en privaatrechtelijk den staat volgt van haren 
man. De wijze waarop door inlanders cn Vreomdc 
Oosterlingen vrijwillige onderwerping in het al
gemeen
in art. 13 der Alg. Bcp. v. Wctg. Nieuwe bepa
lingen nopens dusdanigo onderwerping zijn af- 
gekondigd in Ind. Stb. 1917 no. 12 j'. no. 529 
Deze kan bestaan: o) in algehecle onderwerping 
aan het burgerlijk cn handelsrecht voor Euro
peanen ,welke, door den man gedaan, zich uit
strekt tot zijne vrouw, en, door den vader of 
de ongehuwde moeder geschied, tot de afstam
melingen; b) in gedeeltelijke onderwerping t. w. 
aan dat deel hetwelk op Vreemde Oosterlingen 
is toepasselijk verklaard (zio boven), welke even
als die sub a plaatst heeft door cene voor het 
Hoofd van PI. Best. in tegenwoordigheid van 
twee aan dezen bekende getuigen af te leggen 
verklaring; c) in onderwerping voor eene be- 
paaldo rechtshandeling, welke geschiedt bij 
authentieke of ondcrhandsche akte, zullende de 
verklaring in do ondcrhandsche akte evenwel 
door een Notaris of Hoofd van PI. Best. geveri
fieerd moeten worden, dan wol stilzwijgend nl. 
in geval een ï’echtshandcling wordt verricht, 
welke wel in het burgerlijk- of handelsrecht der 
Europeanen doch niet in dat der inlanders is 
geregeld, b.v. het aangaan van eene wisselrcchte- 
lijko verbintenis.

De wetgoving van 1848 moest noodwendig 
leiden tot nieuwe regeling van het rechtswezen 
voor de Buitenbezittingen. In 1863 werd Mr. der 
Kinderen tot Commissaris van het Gouverne
ment benoemd voor het ontwerpen en voor
stellen der vcrcischto wettelijko bepalingen; een 
taak, die.reeds bij herhaling tevergeefs aan ande
ren was op gedragen. Achtereenvolgens versche
nen nu vanaf 1874 gewestsgewijzo Reglemen
ten tot regeling van het rechtswezen, d. i. de 
rechterlijke inrichting, rechtsmacht cn rechts
pleging: do rechtspleging voorgcschroven voor 
do Raden van Justite op Java en de Landraden 
aldaar vindt men er in terug. Herhaaldclijk zijn 
die Reglementen gewijzigd, zoodat het noodig 
is voorgekomen sommige opnieuw of te kondi
gen. Men vindt zo in de navolgende Ind. Staats
bladen: 1912 nos. 205 en 453 voor Sumatra’s 
Westkust en Tapanoeli; 1912 no. 450 voor Bon- 
koelcn; 1909 no. 207 voor Atjèh on Onderh.; 
1908 no. 554 voor Oostkust van Sumatra; 1879 
no. 65 voor Lampongsche Districten; 191-1 no. 
694 voor Palembang; 1906 no. 320 voor Djrnbi; 
1914 no. 665 voor Banka en Onderh.; 1S92 no. 
183 voor Billiton; 1908 no. 663 voor Riouw 
en Onderh.; 1883 no. 59 voor Westerafd. v. 
Borneo; 1880 no. 55 voor Z. cn O.-Afd. v. Bor- 
neo; 1912 no. 206 voor Celcbcs cn Onderh.; 
1882 no. 27 voor Menado; 1SS2 no. 29 voor 
Ambonia; 1882 no. 32 voor Ternatc; 1SS2 no. 
26 voor Timor en Onderh.; 1SS2 no. 142 voor
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bepaaldolijk gonoomdo ovortredingon 
dan wel van misdrijven (mot uitzondoring van 
enkele) tocron Gouvornemontsdienaren; do Rijks
raad to Monado, samengesteld uit don Re idont, 
don Radja en do Rijksgrooton, konnisnomendo 
alleen van strafvervolgingen togen personen 
bohoorondo tot do eigenlijke bevolking van oen 
der landschappon in do rcsidentio Monado, niet 
rochtstreoks bestuurd door het N.-I. Gouvorno- 
mont (met uitzondering dor afd. Midden-Celc- 
bos), boschuldigd van misdrijf waartegen ge
vangenisstraf van ten hoogste 9 jaren of ceno 
zwaardere straf is bodrcigd, on do Oroote Madjèlis 
(vrooger Rijksraad) to Gorontalo, bostaando uit 
Districtshoofden onder Voorzitter .chap vroe
ger van den Ass -Resident, thans van don 
Voorzitter van don Landraad, konniQnomondo 
van strafvorderingen aL ovenvormeld tegen 
dezolfdo klasse van bevolking in Gorontalo, 
Bono, Limbotto, Boalemo, Attingola, Imana 
en Gentooma. Bij al deze colleges fungeert do 
inl. officier van justitie on bij don Rijksraad to 
Tornate ook do Griffier van den Landraad resp. 
als ambtenaar O M- on Griffier. Zij sproken allo 
recht volgens do Ncd. Indische strafwetten; 
hunne voroordeelendo vonnisson inzake misdrijf 
zijn onderworpon aan revisie van don Riad van 
Justitie, terwijl do Rijksraad te Tornate in bur
gerlijke zaken de algemeen erkondo beginselen 
van billijkheid en rechtvaardigheid toopast, waar
bij zooveel mogolijk wordt acht gosligon op het 
adatrecht voorzoover daarmede niot in strijd. 
Er is hoogor beroep van dezen Rijksraad in 
zaken van overtreding wanneer oeno zwaardere 
hoofdstraf dan geldboeto van ten hoogste f 500 
of vorbourdverkliring is bodroigd. on in burger
lijke zaken wanneer dc vordering meer dan 
f 500 beloopt De rochtsploging bij dezo colleges 
geschiedt overeenkomstig do voorschriften dor 
betrekkelijke Reglementen van hot rechtswezen.

In 18G9 (Ind Stb. no. 47) word als beginsel 
vastgesteld, dat de ambtenaren van het Ge
wentel ijk Bestuur in Ned.-Indiö geleidelijk zouden 
worden ontheven van do functiën van Voorzitter 
der inlmdscho rechtbanken on van Residentio- 
rechter on deze worden op Java en Madoora 
sedert opgedragen aan afzonderlijke rechtskun
digen. In een vergolijkonden staat toondo Mr. 
Lion ten aanzion van 55 Landraden aan, dit 
in do liatsto drie jaren, waarin dozo Lindradon 
door Bestuursambtenaren worden voorgezeten, 
het percentage dor voroordeelingon 2,28 % groo- 
tor is geweest dan in do daarop volgende drie 
jaren ondor Voorzitterschap van juri ton, het
geen intussohen ovonzoor do gevolgtrekking 
toeliat, dat in do litoro poriodo hot aantal 
ton onrechte veroordeelden kleiner als dat hot 
aantal ton onrechte vrijgosprokonon toon grooter 
zou zijn gowoest dan in do voorafgaande. Ook 
in do Buitenbezittingen worden thans meordoro 
lyndradon door rechtskundigen voorgezeten, 
Do afschoiding van do rochtorlijko on do admini
stratieve macht werd voorts bovorderd door hot 
K. B. in Ind. Stb 1873 no. 157 Zoodra op Java 
en Mad. ovoral rechtskundige Landraads- 
voorzittors waren aango.stold, hetgeen reeds go- 
ruimon tijd het geval is, zou vorder worden ge
gaan mot do ontheffing dor Ro idont on van hun 
rochtorlijko functiën, uitgezonderd die in politie
zaken, met uitbreiding van do rechtsbevoegd
heid dor Rcddonliegorechton on dor Landraden,

Bali en Lombok; 1908 no. 234 j°. 1913 no. 41G 
voor de tot do residentio Amboina bohoorondo 
afdeoling Zuid-Nieuw-Guinoa.

De bostaando dubbele magistratuur word mot 
slechts enkele wijzigingen in 1848 gehandhaafd; 
voor Europeanen hot Hooggerechtshof ,de Raden 
van Justitio, de Residenticgorochton, voor in
landers dc Omgaando Gorochton, do Landraden, 
de Politierechters, do Rcgontschaps-on do Dis- 
st riet s gerecht on op Java on Madoern. Land
raden mocht do Gouv.-Gen. nu op meer dan ééne 
plaats in eeno re-idont io vestigen, wat ceno ge
stadige uitbreiding van het aantal dozer rechts
colleges tcngcvolgo had. Do leden van don 
Landraad zijn ook nu nog dienstdoende in- 
land<chc ambtenaren, althans voor het meoron- 
deel, daar meer en meer gepen-ionneordon togen 
genot van daggeld als lid zitting nemen, terwijl 
te Batavia, Somarang en Soerabaja thans in- 
landsche rechtskundigen tot bezoldigd lid zijn 
benoomd (ter Oostkust van Sumatra daaren
tegen zijn do leden allen of ten deelo Europea
nen) Do Regent sprak nu als eonig rechter, ook 
in strafzaken, onvoorwaardelijk recht, terwijl do 
straf ba ro feiten, waarvan hij kennis mocht 
nemen, in de wet werden omschroven, mot ceno 
zoo vage bepaling evenwel aan hot slot, dat tot 
1908 hot niot opvolgen van eenig Bcstuursbovel 
door het Regentschapsrecht kon worden ge
straft. In do Buitenbezittingen kwam geleide
lijk dezelfde indeeling tot stand. Evenwel wor
den de inbndsche rechtbanken in do Lampong- 
sche Districten, behalve die ter gowestclijko 
hoofdplaats, tot 1916 (Ind. Stb. no. 440) Proatin 
geheeten, on dragen do Landraden ter Sumatra’s 
Westkust, voorzoover niet door een rechtskun
dig ambtenaar voorgezeten, tot op heden den 
naam van Rapat, terwijl in Zuid-Nieuw-Guinoa 
de Landraad Residentiegerecht wordt genoemd. 
De Politierechters dragen in de Buitenbezit
tingen den naam van Magistraat: zij zijn in do 
meeste gewesten ook met rechtsmacht in bur
gerlijke zaken bekleed, en zijn in strafzaken aan 
een wettelijk bewijsir.inimum gebonden. Ro- 
gentschapsgercchten vindt men aldaar thans 
uitsluitend in Amboina; zij zijn alleen rechters 
in strafzaken, wanneer is bedreigd hechtenis of 
geldboeto, resp. van ton hoogste G dagen of 
f 15. Districtsgerechton treft men er aan in 
Sumatra’s Westkust, Tapanoeli (in dozo ge
westen is het Districtshoofd geen alleenspre
kend rechter), Banka en Onderh., Billiton en 
Menedo; zij hebben dezelfde rechtsmacht als 
de Rogentscbapsgerechtcn van Amboina, die 
in Bsnka en Onderh. evenwel als do Regent- 
schapsgerechten op Java on Mad.

Tot do in naam des Konings rechtspre
kende, cL i. Gouvcrncmentsrechtspraak uit
oefenende colleges in de Buitenbezittingen, bo- 
hooren nog do Rijksraad (vrooger Landraad 
gel eet en) to Ternato, thans bc-taando uit den 
Voorzitter van den Landraad aldaar (tevoren 
don Rc-ident) als Voorzitter, don Rijksbostuur- 
der, den Hoogepricstor, den Secretaris en een 
Priester van het betrokken rijkje als leden, 
welke kennis neomt van burgerlijke rechts
vorderingen ingosteld door Gou vernem onts
tegen Sultansonderdanen on strafvorderingen 
tegen laatstgenoemden, beschuldigd van eenig 
misdrijf, waartegen gevangenisstraf van ton hoog
ste 9 jaren of eene zwaardere straf is bedreigd
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welko zou gopaard gaan mot afschaffing dor 
Rechtbanken van Omgang. In 1879 (Ind. Stb. 
no. 106) word begonnen hot Preddiaat on hot 
Griffierschap van do laatstbedoelde rechtban
ken op te dragen aan do Landraadsvoorzittors 
er -griffiers, ton gevolge waarvan het verschil 
in samenstolling van do Landraden on Recht
banken van Omgang voortaan alleen bestond 
in hot aantal dor zittende ledon (Lnd. 2, R. v. O. 
4). Deze Rechtbanken v. O. zijn opgohovon in 
1901 (Ind. Stb. no. 13) on hare rechtsmacht word 
overgebracht op do Landraden. Do rochtsmacht 
der Roidentiegorochton, welko in burgerlijke 
zaken zich bepaalde tot rechtsvorderingen door 
inlanders togen Europeanen ingostold, mits, voor 
zooveel Java en Mad. betreft, de som van f 200 
niet te boven gaande, onderging belangrijke uit
breiding (Ind. Stb. 1901 no. 15). Tenslotte werd 
do in 1873 gestolde uitzondering ingetrokken on 
is de politiercchtspraak, tevoren uitgooefend door 
de Roddentiegerochten over Europeanen, door 
de Re idonten en namens dozen door de Ass.- 
Rosidenten en sommige Controleurs B.B. (Ind. 
Stb. 1894 no. 216) over inlanders, zoodanig 
gereorganiseerd, dat ze thans in haar geheel 
over gansch Java en Mad. is opgedragen aan 
rechtskundige Landrechters (Ind. Stb. 1914 no. 
317), of, zoolang nl. geen voldoend aantal rechts
kundigen beschikbaar is, tijdclijk aan een ander 
geschikt persoon (Ind. Stb. 1917 nos. 575 en 
577), bijgestaan door een inlandsch ambtenaar 
als Fiskaal-Griffier. Do Landgerochten houden 
op do hoofdplaatson der gewosten, afdoolingen 
en coDtröle-afdeolingen en bovendien nog op 
andero door den Gouv.-Gen. aangewezen plaat
sen zitting. Hot vooronderzoek in do zaken, 
waarvan zij konni-nemen, heeft plaats volgens 
de voorschriften van het Regl. op do Strafvorde
ring of hot Inlandsch Regl., naarmate do bokl 
is Europeaan of mot dozen g.g.° dan wel 
inlander of mot dezen g.g.° De regelen van 
procesvooring, samongevat in een afzonder
lijk Landgereeht-Rogl., zijn uiterst eonvoudig. 
Snel recht is hierbij verzekerd, voorname
lijk in do gevallen van hcotordaad, waarvoor 
eeno summiere procedure geldt: behalve des 
Zondags zijn de Landrechters eiken dag van 
8 uur v.m. tot 6 uur n.m voor hot berechten 
van deze zaken boschikbaar, welke zonder vooron
derzoek ton dage dat hot feit is geploegd of op don 
volgenden zittingdag door hon worden afgedaan. 
Voor voroordoeling door het Lnndgorocht wordt 
een laag wottolijk bowijs-minimum gevorderd. 
Of d. Landrechter zich strict hieraan houdt 
cn zijne rechtspraak dus in dit opzicht beter is 
dan die van do Magistraatsgorochton, valt niet 
altijd op te maken uit zijno vonnissen, die bij 
meerdere Landgerochten niot vcol moor dan 
ingovuldo imprimés zijn en dus mot dio van do 
Magistraatsgorochton grooto gelijkenis vorloonen.

Voor do lodon van en do ambtonaron van hot 
Opcrib. Min. bij hot Hooggerechtshof on do Radon 
van Justitie was reods inde wetgeving van 1818 
als oisch gedold, dat zij zijn gepromoveerd in 
do rechtswetenschap (voor don Raad van Justi
tie te Makassor pas sinds 1882). Zij moesten 
voorts Nodorl anders zijn, doch sinds kort (Ind. 
Stb. 1917 no. 677) geldt voor dezo evenals voor 
do overige rechterlijke ambtonaron, althans op 
Java on Madoora, slochts als voorwaardo van 
bonooming dat zij Nodorlandsche ondordanen

zijn (Ind. Stb. 1913 no. 658), zoodat nu ook 
inlandors on Vreomdo Oosterlingen tot deze 
ambton kunnon worden bonoemd, ingeval zij 
ovorurons aan do voor rochtorlijko botrekkingon 
gosteldo oischcn voldoen, als hoedanig behalve 
oon bopaaldo leeftijd nog is te noomon het bewijs 
dat zij hot faculteits- of hot indologisch examen 
mot goed govolg hobben afgelogd, waarvoor in 
do plaats kan treden do eisch dat zij gedurende 
tenminste drio jaren in Nod.-Indië de rochts- 
practijk hobbon uitgeoefond (Ind. Stb. 1907 

264 j°. 1917 n o 94). Dit laatste voorschrift 
is geboren.uit der nood der tijden. Verblind door 
don grooten toeloop van ambtenaren voor de 
rechterlijke macht had do Regeoring de gunstige 
bepalingen mot betrekking tot overtocht naar 
N.-I. on uitrust ingskost en ingetrokken, wat een 
chronisch tekort aan rechterlijke ambtenaren 
tengevolge had. Thans i3 bolialvo vrije overtocht 
eeno tegemoetkoming voor kosten van uit
rusting aan hen weder verzekerd, on bovendien 
eene voorloopige bezoldiging van den dag van 
inscheping af (Ind. Stb. 1918 no. 60), alsmedo 

do candidaat-ambtenaren voor dozen dienst

no.

j

aan
eeno studie-toelago gedurende vier jaren van 
f 1000 ’s jaars (Ind. Stb. 1915 no. 737). Na
dat in 190S was besloten tot het oprichten te 
Batavia van eeno opleidingsschool van inland- 
sche rechtskundigen, bostaando uit oeno voorbe
reidende en oeno rechtskundige afdeeling, ieder 
van drio jaarklasson, tot welke school toegang 
hobbon inlandsche jongolingon, dio eene openbare 
Europcoscho lagere school mot vrucht hebben 
doorloopon (Ind. Stb. 1909 no. 93), werd de 
po itio van hon, dio op deze school hunne op
leiding hobbon ontvangen, o. m. in dien zin 
gcrogeld, dat zij kunnen bokleeden de betrek
kingen van Adjunct-Griffier, Griffier, Lid, On
dervoorzitter en Voorzittor bij do Landraden 
(Ind. Stb. 1915 no. 369). Do ii stelling van do 
betrekking van Ondervoorzitter evonils te
voren dio van buitengewoon Voorzitter vaD don 
Landraad was noodzakolijk geworden door do 
enorme toename van zakon bij verscheidene van 
dezo colleges.

De door Mr. W. A. P. F L. Winckol ontworpen 
on in do Tweodo Kamer als Rogeorings-Commis- 
snri-t vordedigdo rechterlijke reorganisatie van 
1901, bovon reeds aangostipt, bracht voorts mede 
inkrimping van hot Hooggerechtshof en uitbrei
ding cn hoogoro bezoldigingen van de loden dor 
Raden van Justitie (Ind. Stb. 1901 no. 124) 
als govolg van do toen aangobrachto wijziging 
in do reumerochtspraak. De wetgeving van 1S4S 
konclo vorplichto ondorworping in rovi ie aan 
hot Hooggorochtshof van voroordoolende von
nissen van Landraad, Rechtbank van Om
gang (tot 1871 ook van vrijsprokendo vonnis
sen) on Raad van Justitie iu zakon van mi>drijf 
voor Java en Mad., hotgoon, in de Roglemonter. 
op liet rochtswozon voor do Buitonbozittingon 
ovorgonomon, met dion vorstando dit in dogo- 
woston bohoorondo tot hot rechtsgebied van een 
der Raden van Justitio in do Buitonbozittingen 
do vonnissen tor bohandoling in revi ie worden 
opgezonden aan dio Radon, daarin gehandhaafd 
is goblovon. Voor Java on Mad. werd hiorin wijzi
ging gobracht door Ind. Stb. 1S72 no. 130, dat 
alleen dan revido kont, wannoor boklaagdo of 
Op. Min. hot vorhngt. Was door dozen maat- 
rogel, wolko door do instelling van rechtskundige

i
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f20 tot £50 en vnn ovortrcdincon door dozen 
gepleogd, waartegen ia bedreigd goldbooto van 
ten hoogste f 10 of hechtenis van ton hoogste 
6 dagen, behoudens appel in burgerlijke on in 
strafzaken op don Landraad en oxan imtio 
van de zaken, waarin niet is ge ppollcerd, 
door don Voorzitter van don Landraad;

do Residenli cg er echten van burgorlijko roclits- 
vordoringon tcgon Europeanon cn ir.et dozen 
gelijkgeslcldon of togen inlandors, dio wottelijk 
zijn of vrijwillig zich bobben onderworpen aan 
het burgerlijk on handelsrecht voor Europea
nen, tot f 500 in do gevallen vermeld in art 116f 
Recht. Org., bohoudons appel op den Rind van 
Justitie, indion do vordoring meer d.in f 75 
bedraagt;

de Landgevechten van overtredingen door per
sonen van alle bevolkingsgroepen, waartegen 
is bedreigd hechtenis van ten hoogste 3 maanden 
of geldboete van ten hoogsto f 500 mot of zonder 
verbeurdverklaring, en wol, indien do beleedigde 
is Europeaan of met dezen gelijkgestelde, van 
elke klïcht-ovortroding, hoo gering de strafbe
dreiging ook zij, alsmodo van enkele mi drijven 
t. w. lichte vermogensdelicten en lichte mishan
deling, zonder dat togen eenig vonnis van deze 
gerechten hoogor beroep open staat;

do Landraden van burgerlijke rechtsvorderin
gen tecen inl nders of mot dozen gelijkgo-.tolden 
boven f 50, en van allo vorderingen, waarin een 
Europeaan of mot dezen gelijkgo helde ei.cher 
is en dio welke gegrond zijn op bep. lin en van 
het Rcgl. op do particuliere 1 nderijen bewe -ten 
de Tjimanook benevens dio te:en met inl nders 
gelijkgesteldon tot f 50, alsmede van mi drijven 
en overtredingen, door inl.nders of met dezen 
gelijkgestelden begaan, bo.ioudens appel in bur
gerlijke zaken van f 100 of hooger en in over- 
tredingzaken, en rovi ie van vonnissen, voor- 
zoovor geen ware vrijspraak inhoudende, op don 
Raad van Justitie;

de Raden van Justitie van burgerlijke rechts
vorderingen togen Europeanon of mot dezen go- 
lijkge.hclden of togen inhnders of mot dezen 
golijkgoslelden, die wottolijk zijn of vrijwillig 
zich 1 ebben onderworpen aun hol burgerlijk en 
handohrocht voor Europeanen, en van dio togen 
personen hehoorendo tot onverschillig welken 
landaard betreffende prijs en buit (Ind. Slb. 
1877 no. 284), zee- en strandvonden, benovens 
dio welke partijen gezamenlijk rechtstreeks voor 
den Raad van Justitie brengen mot voorbijgang 
van den Landraad als rechter in eersten aanleg 
(provocatie), alsmede vnn mi drijven gepleegd 
door Europoancn of mot dozen gelijkgo holdon 
on van de door personen van onverschillig wolken 
Lndiard goploogdo mi-.drijven aangaande .'•la
venhandel, bepaalde gevallen van bcnadeoling 
van schuldeischors, zeeroof (in do Compagnio’s 
tijd werd zeeroof niet door den rechter, maar 
door den Gouv.-Gcn. afgedaan: N.-I. Plakaat- 
boolc XIV bl. 710) en oenigo andere soorten 
van schoepvaartmi drijf, ahook van overtre
dingen door Europeanen of met dezen gelijkge
stelde!! begaan, behoudens appel in burgerlijke 
zaken boven f 500 en in overlredingzakon, en 
appel of revivio van vonnissen in zaken van 
mi -drijf, voorzooverro zo geen ware vrijspraak 
inhouden en er ro-p. niet of wel eene voorloopige 
instructie in de zaak hoeft plaats gehad, op hot 
Hooggerechtshof; ook nemen de Raden van

Lnndrands voorzitters mogolijk was gowordcn, 
verlichting gobracht in den arbeid vnn het 
Hoogporechtshof, het Colleco bleef met work 
overl don, cn zoo werd in 1901 de revi io-reclit- 
spraak in zaken van Landraden, gevestigd in 
bet rechtsgebied dor Raden van Justitie op 
Java, naar dezo Raden ovorgebracht. Hot 
specifiek Indische rechtsmiddel van rovi ie is 
een appel op do stukken. Toch word reeds in 
1S4S de mogelijkheid geopend op een oraal 
debat voor don revi iorechter. Van deze bevoegd
heid is door do rovi ierochtcrs steeds op bO'Chei- 
don wijzo gobruik gemaakt. Opgaven dienaan
gaande vindt men sinds 1902 in het Ivol. Ver
slag vermeld.

Met betrekking tot hot Hooggerechtshof zij 
nog oppemorkt, dat aanvankelijk van do von- 
nKcen in eersten aanleg van dit college ’er zake 
ven rechtsvorderingen tegen den Gouv.-Gen. 
of de Regeering van N.-I. boven do f 10.000 kon 
worden geappelleerd op den iïoogen Raad der 
Nedeil ndon (Ind. Stb 1S51 no 4). Dit appel 
is in 1901 ingetrokken. Ook den leden van het 
Hooggerechtshof, aan wie reeds bij hei. Rog. Regl 
onafzetbaarheid, zij hot met ceniie beperking 
— het is intusschen nimmor gebleken, dit do 
afzétbaarbeid van rechterlijke ambtenaren in 
Indië hunne onafhankelijkheid heeft geschaad — 
is verzekerd, werd nu tevens eene ruimere be
zoldiging toogekend (f 1400 p. m.), in de ver
wachting dit daardoor bet gohalte van de 
leden van dit College op hoogcr peil zou worden 
gebracht. Evenals de Proc.- en de Adv.-Gen. 
worden zij door den Gouv.-Gen. (de Pre ident 
door den Koning) benoemd bij keuzo uit of 
buiten de ranglijst van rechterlijke ambtenaren. 
Hetzelfde word ook bepaald voor de leden van 
en het O. M. bij de Raden van Justitie op Java, 
welk voorschrift, niettegenstaande de Kamers 
van strafzaken van die Raden onder leiding 
van den Vice-Preddont hoogsto rechters over 
inl nders zijn geworden, ten aanzien van de 
leden en den Vice-Pre-ddont weder ia fngotrok- 
ken. Weliswaar is het thans verboden dat de 
Pre ident van het Hof tegelijk lid van den Raad 
van Indië is, maar meermalen wordt hij lot laatst 
genoemd ambt bevorderd, wat niet kan strekken 
tot verhooging van diens gevoel van onafhanko 
lijkheid van de Regeering Do burgerlijke Kamer 
van het Hooggerechtshof spreekt recht met 5, 
de Kamer van strafzaken, zelfs in zaken van 
cassatio, met slechts 3 leden. Hot Hooggerechts
hof is het cenige rechtscollege in Ned.-Indië, 
dat zich in het bezit van een bibliotheek ver
heugen mag.

Do rechtbanken en gerechten op Java on Ma- 
doera nomen, voorzoover hier beneden niet bij 
uitzondering een andere rechter daartoe blijkt 
te zijn aangewezen on behoudens de gevallen van 
forum privilegiatum, thans in eersten aanleg 
kennis:

do Districtsg er echten van burgerlijke rcchts- 
vordoiinpon legen eigenlijk gezegde inhnders 
beneden do som of waarde van f 20 on van over
tredingen door dezen gepleegd, waartegen is 
bedreigd geldboete van ten hoogste f 3, met 
uitzondering van dio betreffende pachten on 
belastingen, behoudens appel van do vonnissen 
in burp er lijke zaken op het Rogentsehapsgerecht;

de lieg cnlschapsg er echten van burgerlijke rechts
vorderingen legen eigenlijk gezegde inlanders van

(
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Justilio kennis van jurisdictio-goschillen hus
selen lagere rechters in hun ressort; zij zijn 
voorts bovoogd aanmerkingen to maken op do 
behti ndoling van zaken, door do inl • ndscho recht
banken en door do Ro idonliogcrochtcn voor- 

hun oordeel in rovi ie of appel

staten van afgodano on aanhangig goblevon 
zaken wat botroft burgerlijke znkon gevorderd 
van do Landraden on Ro idont iotrorochten en 
wat aangaat strafzakon van de Raden van Justi
tie on Landcrorochtcn, waardoor do gang dor 
werkzaamheden bij deze rechtbanken en gerech
ten aan ’s Hofs oordoel wordt onderworpen, 
terwijl do Radon van Justitio van do door hen 
op do lagere rechters uitgooefondo contróle den 
Hovo vor.ilig hebben uit to brongen. Van het 
recht om aanmerkingen to maken op de wijze 
van behandeling of hot niet tijdig afdoen van 
zaken of af werken der stukken wordt door de 
examineorendo Colleges, mot eerbiediging van 
do rochtsopvattingon der lagere rechters, veel
vuldig gebruik gemaakt. , *

Met do strafvervolging zijn bolist bij do Euro- 
pee-che rechtscolleges de ambtenaren van het, _ ' I
Openbaar Ministerie, t. w. do Officioron van &-C-y'/Lc'~ ' / \ r| 
Justitie bij do Radon van Justitio en do Pro-,-- |
curour-Generaal bij het Hooggerechtshof, onder < . ? .ry,Jïy
wiens bevelen do eerjtgonoomden staan. Wie ; . 
vermeent, dit or verzuim heoft plaats gehad 
in hot vervolgen van oenig strafbaar feit, is- 
gerechtigd daarover beklag to doen bij het 
Hooggerechtshof, hetwelk, ook ambtshalve, 
bevoogd is don Procureur-Genoraal op te dragen 
deswege to rapport coren en daarna de strafver
volging to geliston (art. 179 R. O.). De ambte
naren van het O. M. brengen, ni hot bewijs
materiaal voor do schuld te hebben bijeenge
zameld, waarin zij worden bijgestaan door de 
Hulp-officieren van Justitie d. z. de Hoofden 
van Geweitelijk en Plaatselijk Bestuur (in de 
Buitonbozittingon, behalve do Ass.-Residenten, 
de Controleurs B.B. on do Civiele Gezaghebbers:
Ind. Stb. 1912 no. 515), den Europeeschon 
beklaagde voor den rechter; vorderen, zoo diens 
schuld tor terechtzitting is goblokon, zijne schul
digverklaring on voroordeoling en loggen hot 
vonnis tenuitvoer. In zaken van inlanders i3 
hoofd dor strafvervolging het Hoofd van Plaat
selijk Bestuur, door wien ook het vonnis wordt 
geëxecuteerd. Op de terechtzittingen van de in- 
l.nd che rechtbanken on gercchton wordt hot 
Openbaar Ministerie uitgeoefond door de Hoofd- 
djaksa’s en Djaksa’s — voor de Buitenbezit
tingen is dit geregeld bij Ind. Stb. 1S52 no S—, 
dio ondergeschikt zijn aan de Re idonton en 
Ass.-Ro identon. Zij ondervragon den door hot 
Districtshoofd gevankelijk opgezonden boklaag 
do on hobbon speciaal nader to onderzoeken, 
wat do bokliagdo tot zijne ontlasting aanvoert; 
in hunne tegenwoordigheid wordt de beklaagdo 
door don (Ass.-)Ro idont ondervraagd, alvorens 
naar don rochtor to worden verwezen, bij welko 
bO'lissing hunne mooning veelal gewicht in de 
schaal logt. Op do zitting dienen zij don Land
raad van advies. Bij hot Landgerocht staat de 
Eiskaal-Griffior onder do bovolon van den Land
rechter; hij schrijft do door dozen van den 
Officior van Justitio of, zoo do beklaagde inlan
der of Vreemde Oostorling is, van don (Ass.-)
Ro idont ontvangen stukken van hot vooronder
zoek in do rol van strafzaken in on diont op do 
terechtzitting van roqui iloir, terwijl de op- 
rooping van beklaagde, getuigen on deskundigen 
plaats heeft op list van don Officior van Justitio 
of van don Ro idont on do cxocutio van allo 
vonnis.-on geschiedt door of namens den Rosi- 
dont. Bij liet Rogentschaps- on Districtsgerecht

!zoover aan
onderworpen al ook van niet aan revi io onder
worpen mi drijf zaken door do Landraden be
handeld, welke door dozon aan do Radon tor 
oxaminatie worden opgezonden; zij examinoeren 
mede de driemaandelijks door do Landraden 
inpediendo staten van behandoldon, aanhangig 
gebleven misdrijfzaken; do Rtad van Justitie 
te B tavia, alsdan rochtsprekcnd volgens de 
Nederl-ndscho wetten, heoft bovendien consu
laire rechtsmacht over Noderlmders, in eersten 
aanlog wanneer een misdrijf is gepleegd, bedreigd 
met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren 
of meer, aan gene zijde van do Kaap do Goede 
Hoop en van Kaap Hoorn, en in hoogor beroep 
van vonnissen van consulaire rechtbanken; over 
do onderwerpelijlce strafvonnis-en van dezen 
Raad wordt mede in revisie geoordeeld door het 
Hooggerechtshof;

hot Hooggerechtshof van Ned.-Indië van juris- 
dictie-go chillen tusschen andere rechters dan 
ovenfcedoeld alsmede van burgerlijke rechts- 
vordoi in en tegen Europeanen of mot dozen 
gelijkgestelden, welko door partijon gezamenlijk 
rechtstreeks voor dit college worden gebracht 
met voorbijgang van den Raad van Justitie als 
rechter in eersten aanlog. Het Opperreehtorlijk 
Colle-e i- voorts belast mot het toezicht op do 
rechts bedoeling in Ned.-Indië. Hot oefent dit 
toezicht uit middels zijno rechtspraak in appel 
(het appel strekt zich mede uit over daarvoor 
vatbare vonnissen van scheidsmannen in bur-

!
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gorlijko zaken boven f 500) en in revi io alsook, 
zulks uitsluitond ter bedissing van rechtsvragen, 
in cas at ie nl. mot betrekking tot a) vonnissen 
in burgerlijke zaken in eersto en hoogst o ressort 
cn daarvoor vatbare vonnissen in overtreding- 
zaken in hoogste ressort alsmede vonnissen in 
jurisdictio-goschillen door de Raden van Justi
tio gewezen, wanneer door do partij een oisch in 
cassatie is ingo-lcld, on b) alle gewijsden van 
Ro idont iegorechten, Landgeruchten, Landraden 
on R don van Justitie, wanneer zoodanige eisch 
is in.o>leld door ‘den Procureur-Genoraal „in 
liet heling dor wet” d. i. zonder dat het cassooron 
invloed kan uitoefenen op do tenuitvoerlegging 
van hot vonnis waarvan cassalio (in beide go- 
vallen peen cassatie vari vrijsprekende vonnisson 
in strafzaken), terwijl liet buiten ewono rechts
middel van herziening van veroordoclondo von
nis.-en in strafzaken —— iets anders dus din hot 
hoven bosprokon middel van rovi io — door het 
Hooggerechtshof kan worden toogepasl in do 
in art. 35G van hot Rcgl. op do Strafvord. go- 
noemdo gevallen, ’s Hofs toezicht op do recht
spraak 1 coft voorts plaats bij hot uitbrongon 
van ndvios aan don Gouv.-Gcn. op verzoeken van 
gratie van straffen bij vonnis opgelegd, waarbij 
liet Hof vooral vonnisson van Landgerechton on 
Landra don in eroolon gotnlo onder de oogon krijgt 
(tot hol inwinnon vuil advies van het Hoogge- 
rochtshof is de Gouv.-Gon. mede verplicht bij 
hot vorleenon van dispensatie voorzooveel 
rechtszaken betreft, van brieven van wettiging 
of van meerderjarig-verklaring). Ten lot te wordt 
liet indionen aan hot Hof van kwartaal-

*
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hunne tusschonkomst vereischt is (Ind. Stb' 
1866 no. 103b: Het Recht in N.-I. 1904 dl 83 
bl. 59). De practizijns staan onder hot toozicht 
van liet college, waarbij zij zijn aangesteld, 
hotwelk bevoegd is hen te vermanen, te schor 
sen, te beboeten ten bohoevo der algemceno 
armen mot verwijzing in do kosten, door hunne 
schuld of achtoloo^heid voroorzaakt, terwijl zij 
op voordracht van bot Hooggerechtshof kunnen 
worden afgozet Bij do Radon van Justitie in 
d Buitenbezittingen is bij gebrek aan advocaton 
do substituut-griffier van gemolde collegos meer
malen met do functiën van advocaat belast. 
Te Batavia, Semarang on Soerabaja wordt 
steeds een der daar gevestigde advocaten tot 
Landsadvocaat benoemd ter behandeling van 
alle burgerlijke zaken, waarin do Regoering van 
Ned.-Indië als vertegenwoordigende den Lande 
als partij optreedt. Deze functiën worden in de 
Buitenbezittingen waargenomen door don Offi
cier van Justitie met machtiging van bet Hoofd 
van het betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur (Ind. Stb. 1905 no. 499). Daar do be
handeling van civiele zakon bij bet Resident ie- 
gerecht on don Landraad mondeling behoort 
te geschieden, kent men daarbij slechts gemach
tigden dan wel raadslieden van partijen. Dozo 
wakils, vulgo „procurour-bamboe” — inlanders. 
Europeanen, Chineezon, Arabieren — bezitten 
in den regel geen rechtskennis en zijn dan ook 
gewoonlijk van weinig of geen nut. Zij hebben 
zich te allen tijde aan schandelijke afzetterijen 
schuldig gemaakt. Rafflcs bepaaldo daarom, 
dat bij do Resident’s Court geen inlandscho ge
machtigden mochten worden toegelat on, on 
gelastte dat bij den ingang van do Court oen 
bus voor requosten werd geplaatst, van weiko 
bus de Resident zelf don sleutel moest houden; 
een halve maatregel, waarmede Raffles zijn doel, 
beletten van hot accres van zaken tengevolge van 
de bemoeiingen dier wakils, niet kon bereiken. 
Boter is dan ook do tegenwoordige proccsrogel, 
dat do Voorzittor van den Landraad en de 
Re-identiorechter gehouden zijn aanteekoning 
te houden van de mondeling voorgedragen vor
dering van hen, dio de schrijfkunst niet machtig 
zijn, hetgeen hier on daar heeft geleid tot do 
gunstige instelling van vaste spreekuron dooi
den Landraadsvoorzitter voor hot aanhooren 
der mondelinge vorderingen: do zaakwaar
nemers ziet men daar geleidelijk verdwijnen. 
Ook op de terechtzitting kan hun bijstand wor
den ontbcord, waar don rechter do verplichting 
is opgelegd bij do bohandcling der zaak partijen 
voor te lichten.

Do deurwaarders bij hot Hooggerechtshof, de 
Raden van Justitie, do Residentiegcrochten en 
do Landraden worden benoemd en ontslagen dooi
den Directeur van Justitie. In elko roJdontie

zijn de Djaksa’s bloot adviseurs: de strafvon
nissen van deze gerechten worden tonuitvoor
gelogd rosp. door of op bevel van don Regent 
of het Districtshoofd Ook bij do Magistraten 
in de Buitenbezittingen is een Djaksa als advi
seur tegenwoordig.

Mede wordt, de tegenwoordigheid ter terecht
zitting van elke rechtbank of gerecht, recht
sprekende in eersten aanlog — met uitzondering 
van het Landgorccht alsook van het Rosidentic- 
gerecht in Zuid-Nieuw-Guinca — waarvoor oen 
niet-Christen-inlander of Vreemde Oosterling 
als beklaagde of in burgerlijke zaken als ge
daagde moot vcrschijnon, gevorderd van een 
adviseur, tenzij het voor Europoanon geldend 
burgerlijk of handelsrecht moet worden tooge- 
past of geen persoon boschikbaar is, daarvoor 
geschikt. Voor Mohamedanen treedt als zoo
danig op do (Hoofd)panghoeloe of een ander 
persoon, daartoe door den Voorzitter dor recht
bank of door het gerecht aangewezen, voor niet- 
Mohamedanen een of twee hoofden dan wol 
daartoe op dezelfde wijze aangewozen personen 
van den landaard on godsdienst van den be
klaagde of godaagde. Dezo adviseurs moeten 
worden geraadpleegd over hot adatrecht; al
hoewel juist onder hen goodo kenners van het 
adatrecht worden aangetroffen, gronden velen 
hunner niettemin hun gevoelen gaarno op do 
godsdienstige wetten. Van hot door den advi
seur uitgebrachte gevoelen moet aanteekoning 
worden gehouden, opdat daarmede door den 
rechter in tweeden aanleg rekening zal kunnen 
wordon gehouden.

Verplichte rechtsbijstand bestaat alleen voor 
hen, die een burgerlijk geding voeren voor den 
Raad van Justitie of het Hooggerechtshof. Dezo 
verplichting dateert reeds van don eersten Com- 
pagnie’s tijd zoowel bij verschijning voor den 
Raad van Justitie als voor het College van Sche
penen. Ook toen was het geoorloofd, dat dezelfde 
persoon als advocaat en 'procureur optrad. Aan
vankelijk moest door hen cautie wordon gesteld 
„omme daer aen te verhaclen sood3enige schao- 
den ende interessen als parthjon by haer vor- 
suym sullen comen te lyden”. Zij werden, al
thans tot 1789, door Gouv.-Gen en Raden telkens 
voor een jaar geadmitteerd, en moesten in Ne
derland drie jaren rechtspractijk hebben gehad 
(kosten voor uitrusting f 1000). Voor het Collcgie 
van kleine geregtszaken mochten ook sollici- 
teurs postuleeren (N.-l. Plikaatboek I bl. 156, 
387 en 494, VI bl. 543, VIII bl. 105, IX bl. 94, 
X bl. 359, XI bl. 155). Over bekwame practizijns 
kon men niet altijd in voldoend aantal beschik
ken, zoodat Daendels twee gesalarieerde procu
reurs aanstelde. De advocaten en procureurs 
ontvaneen ook nu van den Gouv.-Gen. hunne 
aanstelling. De advocaat moet doctor juris zijn, 
de procureur kan volstaan met het bewijs te 
hebben voldaan aan het examen, daartoe afge
legd voor Commissarissen uit liet rochtseolloge, 
waarbij aanstelling wordt verlangd. Do advoca
ten en procureurs, bij het Hooggerechtshof 
toegelaten, mogen hunne functiën bovendien 
uitoefenen bij de Raden van Justitie op Java in 
strafzaken, bij den R-aad van Justitie tc Batavia 
ook in burgerlijke zaken rechtsprekende. De 
advocaten zijn tevens procureurs. De procureurs 
mogen hunne diensten niet weigeren voorzoo- 
veel betreft processueele verrichtingen, waarvoor

zijn bovendien eon of moor buitengowono deur
waarders, dio door den Resident worden aange- 
slold, terwijl tot hot doen van exploiten en cxoeu - 
leeron van vonnissen bij do Landraden (dit 
laatste geschiedt in burgorlijke zaken onder lei
ding van don Voorzittor van den Landraad; 
wat do vonnissen van het Reddentiegorecht 
betreft onder leiding van den Ro-,identiorechlor) 
mede en tot hot doen van oproepingen voor liet 
Landgerccht uitsluitend on wel met recht van 
delegatie op een lageron dienaar bevoogd zijn 
do dienaren van do openbare macht of bij ont-
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5stentenis eon daartoo door don President aan 
to wijzen persoon, dio, evenals ook do dienaar 

do openbare macht, analphabect mag zijn, 
immers mot eon mondeling vorslag van zijne 
verrichtingen aan 
He Europeescho rechtscolleges zijn voorts be
voogd om bij ontstentenis van een deurwaarder 

to gaan tot voorloopige aanstelling van 
deurwaarder. He deurwaarders bij hot Hoog

gerechtshof plegen tegelijk tot deurwaarder bij 
het Hoog Militair Gerechtshof to worden bo- 
noemd. Tot exploiteeeren in zaken van het 
Residentiegerocht zijn bovendien gorcchtigd de 
deurwaarders dor Raden van Justitie, en bij 
afwezigheid, belet of ontstentenis van cenigen 
dourwaardor, alsook wanneer binnen tien paal 
van de plaats waar geëxploiteerd moot worden 
geen deurwaarder is gevestigd, elke daartoe door 
den Roddentiorochter of to diens verzoeko 
door het Hoofd van Plaatselijk Bestuur aan te 
wijzen persoon.

Met betrekking tot do Europeosche en de 
inlandsche rechtspraak volgen hier enkele ge- 
govens, ontleend aan de jongst verschenen 
statistieken betreffende strafzaken. In 1913 
werden in Ned.-Xndië door don burgerlijken rech
ter ter zake van misdrijf onherroepolijk veroor
deeld 107 Europeanen, 14.600 inlanders en 505 
Vreemde Oosterlingen, van welke resp. 16, 
1380 en 27 recidivist waren, o. m. wegens mis
drijven tegen do inwendige veiligheid van den 
Staat 67, allon inlanders; deolneinen aan eene 
rooversbende 67, allen inlanders; moord on 
doodslag 4 E., 1152 inl„ 97 Vr. O.; mishandeling 
10 E., 1348 inl., 121 Vr. O.; mishandeling van 
ambtenaren 11 E., 118 inl., 10 Vr. O.; weder- 
spannigkoid 1 E., 31 inl., 7 Vr. O.; sexueelo 
misdrijven 123 inl., 7 Vr. O.; diefstal 14 E., 9233 
inl., 137 Vr. O.; (voor inlanders vormt diefstal 
^ 2/3 deel dor totale criminaliteit); oplichting 
en misbruik van vertrouwen 16 E , 425 inl., 
39 Vr. O.; wang teboesan vergrijpen 126, allen 
inl.; moedw. brandstichting 185 inl., 1 Vr. O.; 
door den militairen rechter 108 en 58 Europeanen 
en 45 en 42 inlanders resp. ter zake van mili
taire en burgerlijko misdrijven — dus méér 
Europeanen dan inlanders! — o. m. wegens 
dienstweigering resp. 23 en 4, insubordinatie 
57 en 9, desertie 12 en 20, diefstal 12 en 14, 
mishandeling 20 en 12 (Crimineelo Statistiek 
van N.-I.). Het percentage vrijspraken is groot; 
hot toont minder de ondeugdelijkheid van het 
werk dos rechters dan wel de onbetrouwbaar
heid van het vooronderzoek aan (zie hierover: 
Een Landraadvoorzitter, Bcsa-politic en -jus
titie, ovorgedrukt uit de Locomotief 1897), 
welks regeling de wetgever nog steeds in ge
breke bleof grondig te herzien: op do rosp. 
20712 en 474.153 beklaagden, dio in 1906 
(hot laatste jaar, waarover do Statistiok dor 
Rechtsbedoeling dienaangaande cijfers geeft) 
ju Nod.-Indiö rosp. tor zake van misdrijf en 
overtreding, door den burgerlijken rcchlor in 
eersten aanleg of zijn veroordeeld óf vrijgespro
ken (ontslagen van rechtsvervolging) beliep het 
aantal van hen, die zijn vrijgesproken (ontsl. 
v. rochtsv.) rosp. 5956 d. i. 28,75 % en 67,002 
d. i. 14.15 %; dat van do 1037 en 1028 beklaag
den, die in 1906 (Bijlage E VI Kol. Vorsl. 1917) 
rosp. voor den Landraad on don Politierechter 
(Landrochtcr) ter zake van veediefstal hebbou

terechtgestaan, rosp. 405 en 291, d. i. 39 en 
18.3 %; dat van do 364 beklaagden, die in 1906 
door don militairen rechter werden veroordeeld 
of vrijgesproken (geabsolveerd van do instan
tie), 59 d. i. 16.2 %, torwijl van de 57 reclames 
door de Krijgsraden goheol of gedeeltelijk ge
grond verklaard worden 31, d. i. 54,38 %. Voor 
de Histricts-, Rogentschaps- en Politiogerechton 
op Java en Mad. on de Magistraatsgorochten in 
de Buitenbezittingen waren in 1912 (Statistiek 
Recktsbodcoling) aanhangig 2068, 66913, 355425 
en 107537 ovortredingen. Naar de Zeekrijgs-- 
raden in Ned.-Indië werden blijkens eene op
gave in M. R. T. in 1915 verwezen 53 Europea
nen en 112 inlanders. s? ~

He Gouvornomentsrechtspraak is luidens art.^
74 Reg. Regl. uitgesloten, waar de inlandsche- 
bevolking is gelaten in hot genot van haar eigen 
rechtspleging. Haar is de rechtspraak overge
laten aan inheemsche rechters. Ter verzekering 
van eene behoorlijke rechtsbedeeling is evenwel .
het N.-I. Gouvernement in verschillende streken,/^'" '
bij ordonnantie regelend opgetreden, zooals met ; 
betrekking tot de inhoemscho bevolking van 
Groot-Atjèh (Ind. Stb. 1881 no. 83 en 1916 /<«<-• v - 
no. 432) en van do Pinoehlanden (Ind. Stb/
1896 no. 220), van de Mohamedaansche on 
van de Hindoebovolking van de afdeeling Lom- j-7

van :
don rechter kan volstaan.

■;

over
een

ï!

!

• • ••

bok (Ind. Stb. 1895 nos. 185 en 186), houdende /TZ, ~~
voorschriften betreffende de samenstelling, het ep-'i
rechtsgebied on de competentie dor inland3cho'','-•'
rechtbanken, do leiding der terechtzittingen - - . 
door een Gouvornemonts-Bestuurshoofd, de be- ■- ; " */ ,
voegdhoid van het Hoofd van Gew. of PI. Best >-Ó5;
tot wijziging van do genomen beslissing, de be- 
perking van den rechter ten aanzien van op to 
leggen straffon, de onttrekking van sommige 
strafbare feiten aan zijne kennisneming. Ho 
grooto vorscheidonheid van inrichting der in- 
heemscho rechtspraak laat niet toe dienaan
gaande in bijzonderheden te treden. Men zie 
dienaangaande hot juist verschenen proefschrift 
van A. Mioromot, Ho hedendaagsche inheemsche 
rechtspraak in N.-I. en haar regeling, 1919.

Literatuur. Zie do literatuur onder POLITIE; 
de rechtskundigo tijdschriften Het Recht in 
Ned.-Indië vanaf 1S49 on. Indisch Weekblad 
van het Recht vanaf 1863, welke in 1915 zjjn 
samengesmoltcn tot het Indisch Tijdschrift van 
het Rocht, orgaan van de N.-I. Juristenvereni
ging; Wet on Adat 3 deelen 1896—’97; voorts 
H. van Hogendorp, Borigt van den tegenwoordi- 
gen toestand dor Bataafsche bezittingen in 
O.-I., 1799 bl. 20; Mr. H. W. Baendels, Staat 
der N. O.-I. Bezittingen, 1814; Mr. P. Mijer,
Bijdrage tot do geschiodenis der codificatie in 
N.I. in T. v. N.-I. 1839 bl. 221; J. G. Rochussen,
He causis cur in nonnullis capitibus praecipuis 
difforat Codex Civilis Indo-Neorlandicus a Co- 
dice Civili nostro, cliss. 1853; J. P. Metman, He 
nonnullis locis in quibus differat methodus 
procedondi in foro civili ex codice indo-neor- 
landico a Codico nostro, diss. 1S55; Hot journaal 
van den Baron van der Capollen op zijne reis 
door de Molukkos in T. v. N.-I. 1855, 17e Jg.
II bl. 305, 311; J. Hageman, Geschiodenis van 
hot Holl. Gouvornemont op Java in Ind. T. 
v. L. on Vk. 1856 V bl. 227; Mr. C. A. do Jongh,
Burgorlijk Wotbook voor N.H. mot aanteeke- 
ningon 1857; H. H. Levyssohn Norman, Ho 
Britscho heerschappij over Java en Onderh.

■ !/1
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diss. 1892; Mr. C. W. Margadnnt, Hot Rogcevines- 
Rogloment van N.-I. toogelicht, 1894, 1895, 
1S97, 3o deel, bl. 90; Idom, Vorkhring van do 
Nod.-Indiscke Strafwetboeken, 1895; J. P. T. J. 
Brondgeost, Burgerlijk Wotbook met aanteeko- 
ningcn, 1897; Niouwo regeling van den privaat- 
rochtolijkcn toestand der C..incezon, ontworpen 
op list der Regooring van N.-I., 1897; A. J. 
Dribsscn, Schots der werkzaamheden in straf
zaken van den Ncd -Indisclren ambtenaar van

(1811—1816), diss. 1S57 bl. 135; D. J. Mackay, 
Do handhaving van hot Europecsch gezag en 
do hervorming van het regtswezen onder het 
bestuur van den Gouv.-Gen. Mr. H. W. D.endels 
(1S0S—1 SI 1), diss. 1S61 bl. 87; J. H. J. Hoek, 
Het herstel van het Nedorlandsch gezag over 
Java en Onderh. (1816—1819), diss. 1862 bl. 
235; Jhr. H. van der Wijck, De N. O.-I Be
zittingen onder hot bestuur van den Komm.- 
Gen. du Bus do Gisignies (1S26—1S30), diss. 
1S66 tl. 237; Mr. A. A. do Pinlo, Wetboek van 
Strafregt voor N.-I., Wetboek voor do Euro- 

in N.-I., met memorie van toelichting,

V .

-iV;'

liet O. M. op Java en Alad., diss- 1897; Wetboek 
van Strafrecht voor do Europeanen in N.-I. 
mot memorie van toelichting, 189S; Mr. J.per ncn

1S66; Mr. M. C. Piepers, Do politicrol, 1S68; Slingenberg, Het niouwo Indischo Strafwetboek
(Overzicht van do afwijkingen van hot Ncder-Mr. J. Sibenius Trip, Het politierecht op Java

Mad., 1S72; Mr. T. H. der Kinderen, De alge- landscho Wetboek om andere dan specifiekeen
Indische redenen) in Tijdschrift voor Strafrecht,m.eeno verordeningen tot regeling van het regts-
189S XI bl 259; Mr. I. A. Nodorburgh, Wot-in het Gouv. Sumatra’s Westkust, toewezen
goving voor N.-I., 2 stukken 1899; Mr. A. J.gelicht uit officicele bescheiden, 1875; Mr. J.
Imn ink, Hot Reglement op de burgerlijke rechts-W. S. van der Aa, Het civiel proces voor dc
vordering voor do Europeesche rechtbanken inLandraden en Rapats op Java en Mad. on ter
N.-I. vergeleken met het Ncdorlmdsche Wetb.Sum. We-tkust, 1875; Idem, De leer van liet
v. Burg. Reohtsv., 1900; A V. L. Birré, Hetbewijs in strafzaken volgens het N.-I. Straf-
militair strafrecht in N.-I., 2 dln., 3e drukregt, 2e druk 1S76; De Magistratuur in Ned.-
1898, 1900; H. II. van den Borg, Ncd. IndischIndië door Een Rechterlijk Ambtenaar, 1S78;
en Britsch Indisch Strafrecht, diss. 1901; Mr.Mr. C. P. K. Winckel, Essai sur les principes

rérissant Padmini tration de li Justice W. Boekhoudt De zaakwaarnemerij inHet Reclitau x
in N.-I., 1903, dl 80 bl. 282; Mr.P. II.Fromberg,lndes Orientalos Holl ndaises, 1880; H. L. E.
Rapport over do Cr>incczenwetgoving, 1903; Mr.de Waal, De invloed der kolonisatie op hot in-
M. S. Pols, Advies aan den Min. v. Marine vanlandsch recht in Ned. O.-I., diss. 1880; Mr. J.

H. Alend.non, De Ned. Indische rechtspraak 3 Juli 1875 (over verbindbaarheid van do mdi
van 1849—1S97, 3 dln., 1881, 1S92 en 1898, tairo wetgeving in N.-I. enz.) in Militaire Juris-
waarbij zich aan luit Mr. J. Duparc, Vorzamo- prudentic 1904 II no. 49; Mr. F. C. Hekmcijer,

Gesel.iedenis van de nieuwe regeling der re i-ling van Ned. Indi-cl o Rechtspraak en Rechts-
literatuur 189S—1910, 2 dln.; Mr. T. H. der dentiegerechten op Java en Mad., 1905; Mr.
Kinderen, De ordonnantie van 14 Maart 1881 J. Duparc, F., illisscmentsverordening benevens
beliekkelijk de regtsplcging onder de inheemscho opgave van literatuur en jurisprudentie, 1900;

Mr. I. A. Nederburgh, Hoofdstukken overbevolking van Groot-Atjèh, met eono memorie
strafvordering, 1908, I Do tenlistelegging, envan toelichting 1881; Mr. A. J. Immink, Do

regtcilijke organisatie van N.-I., 1S82; Mr. M 1911, II Het bewijs; Mr. F. C. Hekmcijer, Het
koloniial verband in de wetgeving van Nedcr-C. Piepers, Macht tegen recht, 1884; H. P. Grob-

bce, Do panghoeloo als adviseur- in strafzaken, land en de NedeiTindscho koloniën in Ind. Gids
diss. 1884; Mr. W. A. P. F. Winckel, Do rechts- 1909 I bl. 161; Mr. II. J. Schouer, Hervormingen
hedeeling onder do inlanders en danrm.cdo ge in de Indischo rechtsbedoeling, in Onze Eeuw
lijkje telden op Java en de Buitenbezittingen, 1910 I bl. 33; Mr. A. van Gennep, Verplichte
3 dln., 1884 en 1888; Mr. T. H. der Kinderen rechtsbijstand in civiele zaken bij de lindradon
Wetboek van Strafregt voor Inlanders in N.-I. en resident iegerechten op Java on Mad., in ver
mei toelichtende memorie, 2e druk 1885; Idem, band met do unificatie van het recht, in Verli.

Ind. Gen. 1910/11 bl. 59MDr. F. do Haan, 
Priangan, 1911 I bl. 27, 9-1, 280, 318, III bl.

De Al,en.eene Politiestrafreglemonten voor de
Europc nen en voor do Inlanders in N.-I. mot
toel. mem., 2e druk 1885; Hsndelingen der N.-I. 180, 394, IV bl. 137, 257; Mr. G. N. Bouma,
Juiistenvereenij. ing, 1885—1887; Mr. J. Lion, Do Do Magislraatsrochtspraak in liet ressort van
Ned. Indische Strafvordering voor Europeanen den P«aad van Justitie te Padang, in Ind. Gids
en net 1 en gel ij kgc stelden, 1886; Mr. W E. 1911 II bl. 1178^Mr. D. Rutgors, Het Inlandsch 

Reglement, Leiddraad voor studio en practijk.ven der Hout en H. J. Prins, Handl. ten gobruike
bij de uitoefening der militaire rechtspleging, 1911; K. L. J. Enthoven, Hot adilreclit dor
bewerkt ten dienste van het leger in N. O.-I., inlanders in de j uris prudent ie, diss. 1912>' Mr;
4o uitg. 1888; A J. C. E. van Heijcop ten Ham, J. H. Ourpentior Alt ing, Grond Jigon der recht s-
De berechting van civiele zaken en ven misdrij- bodceüng in N.-J., 1913; H. M troell i, Al .re
ven op de terechtzitting der landraden op Java meono Bepalingen van Wetgeving voor N.-l. 

diss. 1913; Dr. J. de Hullu, Do handhaving deren Mad,, diss. 3 888; Mr. A. J. Immink, De
rechtspleging voor de inlancLsche rechtbanken orde en tucht op do schepen der O. 1. C. in 

Bijdr. T., L. on Vk., 19J3, dl 67 bl. 5Jü;;Mr.in N.-L, 2 dln.. 1889; Ontwerp van een Wetboek
van Strafrecht voor do Europc.nen in N.-l. J. do Louter, Handboek van bet Staals- cn
rr.et Mem. v. Toch, 189J; Mr. J. H. Abend non, Administratief recht in N.-I., Go uitgave, 1914,
Publiek- en privaalrechtelijke verhoudingen bl 460; Mr. \V de GeWor, Jlel Strafrecht in
tusscl.en Ned. en de Ncderl.ndscl.e koloniën, N.-L, 3o uitg., bijgewerkt door Mr. J. Duparc, 

1914; Mr. P. H Fromberg, Do LandrechterJ 891; Mr. L W. C. van den Berg, De afwijkingen
van J.ot Moham.eclaan^el.e fam.ilie-, erf- en ver in Het Recht in N.-l., 1914, dl 102 bl. 10; Mr
mogen-j echt, 1892; F. G. Helen.oijer, De rechls- W. Boekhoudt, Do rovi-io in N.-I., in Het
toestand der inlancLsche Gunstenen in N.-I., Recht in N.-L, 1914 dl J03 bl. 1; P. A. Kempen,

/f * / f y\. Cc-Ofa -/
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Naar aanleiding van het inwerkingtreden in 
O.-I. van de gewijzigde Rochtspleging bij de 
Zcomacht in Militr. ir-Rccht olijk Tijdschrift 
1914, hl. 462, en Uit do practijk van do Rechtspl 
bij do Zcomacht in O.-I., in M. R. T. 1910, 
XII hl. 37; Mr. A. S. Hirsch, Hot Inlxndsch 
Ro;lcn ent toondicht door do rechts])raak ge
bracht op ieder artikel, 1915; Mr. K. H. Corporaal 
De Di tricts- en Regentschapsgerechten in N.-I., 
in Ind. Gids 1916 II bl. 1181; Mr. P. A. F. Blom, 
Do 1 orzieno Rechtspleging bij do Landmacht, 
in Ind. Mil. T 1916, 47o Jg. no. 1—6 bl. 390; 
M. van Blerkom, De ontwikkeling van de poli- 
tierechtspraak in N -I., diss. 1916; H M Kits 
van Hoyningen, Het straf- en wraakrecht in 
den Ind. Arcl ipel, diss. 1916; C. F. do Ruytcr 
de Wildt, Poliiierol en Landgerocht in Kol. 
Tijd chr. 1917, Ge Jg. bl. 433; J W. Mojjer 
R nnoft, Scheiding van bestuur en polilierecht- 
spraak op Java in id. bl. 897; Mr. P. H. Brom
borg, Vast geloop en (rechtspraak over de Chi- 
neezen in Indie) in C.iung Hwa Hui Tsa Chih, 
1917, le Jg. bl. 98; Dr. J. H. Booke, De Indische 
woekorwet in Kol. Studiën 1917, lo Jg. no. 5, 
bl. 61; Ge cl iedenis van het Wetboek van Straf
recht voor N.-I., door de Bijz. Commissie uit do 
Staatscomn i'i-io voor de herziening van het 
Ind. privaat- en strafrecht, 1918; Mr. W. Boek
houdt, Do nilitrirc strafwetgeving in N.-I., 
in M. R T., 1918 XIV bl. 21ÜUVIr. Pn. Kleintjes, 
Staat: in>tellincon van N.-I., 3e druk, 1918 II 
bl. 99;*Mr C. van Vollonhovon, Het adttrecht 
van N.-l., 1918; "Mr. A. A. do Vries, Een on 
ander over do Indische R. O. en Rechtspraak 
in den tijd der Q. I C, in Kol. Tijdsein-. 1918, 
7o Je. bl 1426/

RECHTVLEUGELIGEN (Orthoptcra). Orde 
van Insecten met bijtende monddoden en 
meestal twee paar vleugels, waarvan do voor- 
s e stijf, perkamentachtig zijn en min of meer het 
voorkomen hebben van dekschilden, terwijl de 
achtervleugels vliezig zijn en in toestand van 
rust als een waaier geplooid onder de voor
vleugels opgeborgen worden. Zij doorloopen geen 
volkomen gedaantewisseling en ondergaan ge
durende hun groei enkel een aantal vcrvcllingen. 
Di- meest bekende vormen dezer orde zijn de 
sprinkhanen (walangs),de krekels,(zie KREKEL) 
do veenmol en de kakkerlakken (zie KAKKER
LAK); maar zij omvat tevens de vangsprinkha- 
ncn en die, merkwaardige insecten, waaraan do 
Indische natuur zoo rijk is, de wandelende tak
ken en bladeren (zie MIMICRY). Ook de oor
wormen, hoewel door sommige dierkundigen 
als een afzonderlijke orde beschouwd, mogen 
lot do Rechtvlcugeligcn gerekend worden.

De sprinkhanen worden verdeeld in twee 
familiën, de bladsprink h a n c n (Locusli- 
dae) en do velde p r i n k h a n o n (Acridi- 
dae). Terwijl het lichaam der krekels rond en 
z< lfs ruggelings eenigszins afgeplat is, zoodat do 
vleugels nagenoeg horizontaal liggen, is het 
lichaam der sprinkhanen zijdelings afgeplat en 
liggen de vleugels bijna verticaal daartegen aan. 
Bij de „bludsprinkhanon”, ook wel sabclsprink- 
hanen genoemd, gekenmerkt door hun lange 
borstelvormige sprieten, is liet wijfje in het bezit 
van een sa bel vormige legboor, waarmede zij 
de eieren vrij diep in den grond kan brengen; 
zij leven grootendeels van dierlijk voedsel, maar 
brengen toch somtijds aan do tabaksplanten

ccnige schade toe. Niot zeer gunstig bekend zijn 
de „vcldsprinkhancn”, van de voorgaande 
hun veel kortere, draadvormigc sprieten en het 
gemis van een legboor gemakkelijk te onder
scheiden; zij leven uitsluitend van plantenvoed- 
sel en hebben in de laatste jaren in onderschei
dene koffietuinen belangrijke schade aangcricht.
Ook vreten verschillende soorten aan de bladeren 
en jonge spruiten van het suikerriet. Tot deze 
familie behooren de beruchte „treksprinkhanen”, 
die door sommige volkstammen als voedsel 
genuttigd worden; volgens Val ent ijn werden ook 
op Java en B.ili in zijn tijd walangs door de in
landers gegeten. Evenals bij de krekels bezitten 
bij de sprinkhanen do mannetjes het vermogen 
een sjirpend geluid voort te brengen, dat waar
schijnlijk dient om het wijfje te lokken; de veld- 
sprinkhanen strijken daartoe met den getanden 
binnenkant van de dij der achterpooten langs 
den buitenrand der voorvleugels, terwijl bij de 
sabelsprinkhanen een der aderen aan den wortel 
van den linker voorvleugel van onderen met 
tandjes is voorzien, als een „rasp”, waarmede zij 
over den rechter voorvleugel strijken, die op dat 
punt een sterk gespannen vliesje bezit, omgeven 
door een dikken rand, bij wijze van een „trom
mel”. Het sterkst ontwikkeld is dit orgaan bij een 
op Java cn Bornco voorkomende groote sprink
haan, de Macrolyrisles imperator Voll., wiens 
geluid men op verren afstand hooren kan (zie 
Tijdschrift voor E itomologic dl VIII, 1865J."5

De Mantidae of vangsprinkhanen, die zich 
met andere kleine insecten voeden, zijn echter 
roofdieren; tot het bemachtigen van hun prooi 
kunnen zij de getande scheen van hun lango 
voorpooten tegen de met twee rijen stekels gewa
pende dij terugslaan, evenals een zakmes in zijn 
heft. Zij zijn bijna uitsluitend bewoners der 
lieetc luchtstreek cn slechts een paar soorten, 
zooals de bekende Manlis religiosa (Gottesanbe- 
tcrin, prie-Dieu), komen in Z.-Europa voor.
Deze eigenaardige benaming hebben zij te dan
ken aan de zonderlinge wijze, waarop zij het voor
ste lichaamsgcdecltc en de voorpooten, evenals een 
biddende de handen, omhoog richten;de Malaiers 
noemen ze daarom walang sëmbah, biddende 
vangsprinkhaan. De wijfjes bevestigen haar 
eieren, in klompjes vereenigd, tegen de takken 
en omhullen ze met een kapsel, gevormd door 
de slijmerige afscheiding van klieren van den 
eileider. Niet minder rijk aan verscheidenheid 
van soorten is de familie der Phasmidae, terecht 
spook-insecten genoemd, wijl hun nu cens blad
vormig verbreed, dan weder stokvormig gerekt 
lichaam, met lange pooten, met of zonder vleu- 
gels, bladeren, knoppen, takken, ja bloemen zoo 
bedricgclijk nabootsen, dat de inlander hen voor 
levend geworden plantcndeelen aanziet. De 
wijfjes van liet geslacht Phyllium gelijken, 
evenals do sprinkhanen Pseudophyllus en PhyUop- 
tera, op bladeren; niet alleen komen haar vleu
gels in kleur overeen met verschc of verdorde 
bladeren, maar ook het aderbeloop gelijkt veel op 
dat van een blad en bovendien hebben de pooten 
bladachlige aanhangsels: Do soorten van het 
geslacht Truxalis gelijken op spitse, half ontwik- “ <' 
kolde grassprieten, die van het geslacht Bacillus 
op takjes. Eurycantha liorrida Boisd. van 
Nieuw-Guinea hooft het gehcele lijf met stekels 
bezet, zoodat men ze voorde takjes van een door
nig gewas zou houden. Een Mantido, Ilymenopus
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Këlam, een uitgewerkten vulkaan, on den Kaba, 
door welks zadel (1115 M.) do weg loopt van 
Tjocroob naar Padang Oelak Tanding. Dezo mar- 
ga’s omvatten in hoofdzaak liet stroomgebied 
van do Klingi en do Bliti, tweo zijrivieren van do 
Moosi. De Bcnkoolen-marga’s liggen ten Westen 
van do Rëdjang-marga’s en strekken zich in Z. W. 
richting uit over een rechtlijnigen afstand van 
14 k 10 K.M.; zij worden doorstroomd door de 
Ajor Benkoolon cn do Ajer Lomau die zich bij 
Benkoelen on Pondok Klapa in zee storten. Ver
melding verdient hior do 1034 M. hoogo Boekit 
Boengkoek (het Suikerbrood), die door zijn grilli- 
gon vorm, on hoog boven liet omringende heuvel
land uitstekende, dc aandicht trekt. De Moesi, 
die op do Westelijke helling van den Boekit 
Tjoondoeng ontspringt, cn do onderafdeeling over 
een longf c van ^ 50 K.M. in Z.Z.O.richting door
stroomt, is de voornaamste, hier evenwel nergens 
bevaarbare, rivier. Het klimaat is frisch en ge
zond.

Do voornaamste plaatsen zijn: Këpahiang 
(zie aldaar), Pasar Tjoeroep, 635 M. boven zee, 
met een Chincesche wijk, gelegen op den drie
sprong der groot o wegen Benkoelen—Moeara 
Aman, cn Benkoelen—Moeara Bliti; er h een 
zeer levendige binnenhndscho handel; Padang - 
Oelak Tanding, op 254 M. boven zee, aan don weg 
Benkoelen—Moeara Bliti, on aan het beginpunt 
van den weg naar de marga’s Sindang Bliti en 
Soeka Tëngah Këpoengoot, met een Chineesche 
wijk, vroeger standplaats van den controleur dor 
Sindangstreken; op alle diie deze pliatson is een 
opium verkoopplaats gevestigd; Rëdjang ver
bruikt jaarlijks voor / 95000.— opium.

De rijstcultuur op natte velden (sawahs) on
dergaat voortdurend uitbreiding; in 1913 besloe
gen die sawahs een oppervlakte van 669 bouws. 
Do koffiecultuur door de bevolking wordt voor
namelijk gedreven in de Sindangstroken, van 
waar hot product via Moeara Bliti en Pulembang 
wordt uitgevoerd. Do veestapel tolde in 1910 een 
120 tal paarden, ongeveer 2700 runderen en 1100 
buffels.

Do onderafdeeling wordt doorsneden door 
do groote verbindingswegen Benkoelen— 
Moeara Enim, Benkoelen—Moeara Bliti on 
Benkoelen—Moeara Aman, allo langs Këpahiang 
en zich daar on bij Pasar Tjoeroep splitsende, dio 
allo berijdbaar zijn per automobiel, cn waarlangs 
zich een steeds drukker wordend verkeer ont
wikkelt.

De emigratioproef (zie hiervoor ook BENKOE
LEN) deed hier kolonies vestigen te Tjoeroep 
(171 ziolen), Pormoo (272 zielen) en Sömpiang 
(325 zielen), wier veestapel op ultimo 1913 telde: 
5 buffels, 23 runderen, 196 geiten en 5 schapen, 
terwijl de in 1912 opgerichto desacredietbank van 
Sëmpiang op ultimo 1913 werkte met een kap - 
taal van ƒ 631.56. Zie verder BENKOELEN.

Do bovolking bestaat uit drie goheel verschil
lende groepen, n.1. Rëdjangcrs, Sindangers en 8e- 
rawaicrs, do laatsten zeer in do minderheid. Op 
ultimo 1912 bedroeg de sterkte der bevolking 
ruim 32 000 inwoners, alzoo 12.9 per K.M.2, togen 
± 8 per K.M.2 voor do geheel© residentie Bcnkoe- 
le; de bevolkingsaanwas is zeer gering, hetgeen 
vooral tocgoschrevon wordt aan ziekten onder 
volwassenen en kinderen, onvoldoende voeding, 
en minder goede verzorging der vrouw tijdens het 
kraambed. De bevolking belijdt don Moh. gods-

coronatus Oliv, gelijkt in kleur cn vorm op de 
blaadjes van een roos, waarop zij leeft, terwijl, 
andere weer bcgonia-bloemen nabootsen. Wal
lach vond op Borneo een vorm, bedekt met te ere, 
half-doorschijnende groene bladaankangscls, vol
komen gelijkende op do levcrmossen, waar- 
meê stukjes rottend hout in het oerwoud over
dekt zqn. Zeer merkwaardig is het ook, dat dc 
eieren der Phasmiden meer gelijken op planten- 
zaden dan op insectcn-eieren.

Ook de afwijkende groep der Oorwormen 
(Forficulidae), met hun korte voorvleugels cn 
achterlijfsknijpers, is door een groot aantal soor
ten in den Indiscken archipel vertegenwoordigd; 
bij enkelen, zooals Opislhocosmia insignis, het 
eerst beschreven door De Haan (Verhandel, over 
de Natuurl. Geschiedenis der Ned. Overz. Bozitt.) 
zijn die knijpers zoo sterk ontwikkeld, dat. zij aan 
de vertakte bovenkaken van sommige kevers, 
het vliegend hert, herinneren.

Literatuur : A. de Bormans, Midden-Sumatra, 
Reizen en Onderz. der Sumatra-Expeditie, Nat. 
Hist., Dl II, Afd. 7.

REDANG. Zie VAARTUIGEN.
RËDANI (jav.). Zie CEDRELA FEBRI- 

FUGA.
REDIL (Kei-eil.) Zie VLEERMUIZEN, 

INSECTENETENDE.
RËDJANG. Onderafdeeling dor afdeeling Lë- 

bong van de residentie Benkoelen, met een op
pervlakte van 2498 K.M.2 cn ruim 30.000 inwo
ners, waaronder een 25 tal Europomen en ^ 300 
Vreemde Oosterlingen (in 1910). De onderafdce- 
ling wordt bestuurd door een controleur te Kö- 
pahiang. Zij omvat: le de Rëdjang marga’s: Së- 
loepoe Rëdjang, Bërmani Oeloe, Mërigi, Bërmani 
llir en de zelfstandige Pasars Këpahiang en 
Tjoeroep, 2e de Sindang marga’s: Sindang Klingi, 
Sindang Klingi Oeloe, Sindang Bliti, Soekoe Të- 
ngah Këpoengoet en de zelfstandige Pasar Padang 
Oelak Tanding, benevens 3o de vóór 1909 tot de 
afdeeling Benkoelen behoorende marga’s: Djoo- 
roekalang, Mërigi-Poendjocng, Mërigi-Këlin- 
dang, Sëloepoe-Baroe en Sëmidang-Kota Nioer, 
alsmede de zelfstandige Pasar Tabah Pënan- 
djoeng. Door bergruggen wordt de onderafdeeling 
verdeeld in drie geheel van elkaar gescheiden 
streken, n.1. de genoemde Rëdjang-Sindang on de 
rondom Tabah Pënandjoeng gelegen marga’s. Do 
Rëdjang marga’s worden gescheiden van het 
landschap Lëbong door den vulkanisch en, zeer 
steilen, ongeveer 1000 Meter hoogen bergrug tus- 
schen den Boekit Oeloe Soeloep en den Boekit Da- 
oen, die tevens de waterscheiding vormt tusschen 
de rivieren Moesi en Këtahoen. Do Rëdjang mar
ga’s liggen op een lichtgolvendo, gemiddeld 500 
Meter hooge vlakte, dio bestaat uit zeer vrucht
bare diluviale tuf. De tallooze riviert jes, dio deze 
vlakte doorsnijden, stroomen allo naar do Moesi, 
zoodat dit landschap feitelijk het lengtedal der 
Boven-Moesi vormt. Dit dal wordt in liet Westen 
begrensd door den gemiddeld 800 M hoogen Ba- 
risan-keten,en in het Oosten door de bergreeksen, 
waarop de Megang, Klingi en andere zijrivieren 
der Moesi ontspringen. Do voornaamste berg is de 
werkzame 1938 M. hooge Kaba vulkaan, aan den 
voet waarvan do hoofdplaats Këpahiang is gelo
gen; niet meer werkzaam zijn de Daoen (1620 M.) 
en de Pa lik (2500 M.). De Sindang marga’s liggen 
ten Oosten van de Rêdjang-marga’s, daarvan ge
scheiden door den bergrug tusschen den Boekit

;
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dienst, doch is slork animist, zoon ls blijkt bij 
verschillonde gewichtige gebeurlonbson ah ziek
te, eedsaflegging, oogst, goboortc, huwelijk enz. 
Besnijdonis komt vrij zelden voor; ongeveer 9U % 
der mannelijke bevolking is niet besneden; bij 
vrouwen
bouwde woningen staan meest in een kring ge
bouwd, in bet midden waarvan zich hier en daar 

gemeentehuis (balai) en soms een moskeo

zin 1858 gaven aanleiding tot een milit. oxpeditie, 
die ochtor bij aankomst in Rëdjang geon tegen
stand ondorvond; na oprichting van oonige tijde- 
lijko versterkingen word Rëdjang in 1860 bij de 
afd. Töbing Tinggi van Palembang gevoegd, 
waarna in 1861 hetzelfde plaats had voor Lëbong. 
Later (1862) vielen nog eenige ongeregeldheden 
bij den aanleg van een weg voor, die eone kleine 
expeditie noodig maakten. Het kleine garnizoen, 
dat gelegord was in eeno permanente versterking 
van don 4don rang (Ind. St. 1889 no. 27), werd in 
1906 ingotrokken

De contrólo-afd. Rëdjang en Lëbong werd met 
een groot deel der controle afd. Sindangstreken, 
in 1904 vai\ Palembang afgescheiden en bij Bon- 
koeleu gevoegd; aanvankelijk bleven rechtspraak 
en belastingheffing op den bestaanden voet gere
geld, doch sinds 1914 staan te dien opzichte do 
onderafd. Lëbong en Rëdjang geheel gelijk met 
het overig gebied van Bonkoelen.In 1909 (Ind.Stb.
385) werd de contröle-afd. Rëdjang en Lëbong ge
splitst in de tegenwoordige contróle afdeelingen 
Lëbong en Rëdjang, met toevoeging aan elk van 
een gedeelte van liet gebied van aangrenzende af
deelingen in Benkoelen, en beide, met de 
conti ólo-afdeelingen Lah en Moko-Moko ver- 
eenigd tot de ass.-res. Lëbong.

Literatuur: Midden-Sumatra, Reisverh. II, 
bl. 101; Talen en Lcttork., bl. 5. 9, 15, 37, 66; 
Aardr. Beschrijv., bl. 4, 35, 80, 93, 145, 151, 164; 
Volksbeschr., passim; De geschiedenis van Su- 
matra, Gids 1849, II, bl. 449, 690; W. Marsden,
The History of Sumatra, bl. 37, 165, 175, 252;
De Sturler, Proeve eener beschr. van het gebied 
van Pal., bl. 37, 192; Dr. C. Swaving, Beschr. van 
schedels van inboorlingon uit do bovenl. van 
Pal., Nat. Tijds. v. N.-ï. 1870, bl. 263; Eenige . 
aanteekeningen over do Sumatrasche volksstam
men, Nat. Tijds. v. N.-I. 1863, bl. 304; W. A. Van 
Rees, Do annexatie der Rëdjang, Rotterdam 
1800; Aanloekeningen gehouden .op eeno reis in / 
de binnenl. van Sum., bijzonder met betrekking - 
tot Benlc. on Pal., De Oosterling, I, bl. 66; J. L.
M. Swaab, Beschrijving der onder-afdeeling Re- 
djang, in Bijdr. t. d. T. L. en V.kunde van N.-I., 
deel 72, blz. 460 en J. L. M. Swaab, Do onderaf- 
deeling Rëdjang der residentie Benkoelen in Tijd- 
schr. Kon. Aardr. Gen. 2e Serie (deel 33), (1916) 
blz. 57.

RËDJANGSCH. Dit behoort, volgens hetgeen, 
daaromtrent in het art. LETTERSCHRIFT is 
gezegd, to; do Rëdjangsch-Lampongsche groep 
van do alphabetten van Indischen oorsprong, 
die in don Archipel worden of werden gebruikt 
en is ah schrift vorwant met het z.g. Rèntjong, 
hot Bataksch en hot Lampongsch. Het Rë- 
djangsch, dat in de Rëdjangstroken (residentie 
Benkoolen) wordt gesproken, bevat vreemde, 
vooral Maleische woorden. Bij de uitspraak 
worden nous-klankon gehoord. De klemtoon 
valt zoor verschillond, nu eens op de laatste, 
meestal op do voorlaatste, doch ook wel op 
do eerste lotlorgreop: (de klemt oon op do cursief 
gedrukte loitorgropcn) doerat (twee), sëmbilan 
(negen), berang ka lai (wellicht), samoelen 
(maagd). Vgl. Midden Sumatra II, 2, bl. 6; 
ïijd-chr. Bit. Gen. XXX, bL 4S4.

REDJO. Landschap in Ngada. Zio aldaar.
RÈDOK. Zio MUZIEK en MUZIEKINSTRU- 

MENTEN.
REE. Zie KIDANG.

is zij totaal onbekend. Do op palen go- É:Sieen
(masdjid) of bedehuis (langgar) bevindt. Een 
wachthuisje (gardoo) is in elke doosoen aan
wezig. Op het dorpsplein zijn klapperboomon 
geplant. De woningen zijn van hout, ingo- 
dekt mot alang-alang of rëmbio, en met een 
omwanding van platgeslagen bamboe (ploe- 
poeh); bij rneorgegoeden is de dakbedekking 
van gegalvaniseerd golfijzor of dakpannen, 
cn do onvwanding geheel of gedeeltelijk van 
hout.
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De Rëdjangers zijn eon veel minder gastvrij en 
welwillend slag van menschen dan hun buren, do 
Lëbongers. Marsden beschouwde hen ah het 
meest zuivere, het oertype van do Maleiors, het
geen minder juist is, daar de enkele afwijkingen 
van gewoonten enz. der Minangkabau-Malei- 
ers, die zij vertoonen, uit Javaansche invloeden 
verklaard moeten worden. Hun taal is het Rë- 
djangsch en ook bij hen is het zoogenaamde 
rentjongschrift in gebruik. Ah afwijking van de 
Lëbongsche gebruiken dient nog vermeld dat do 
dansen hier altijd door jongens of meisjes afzon
derlijk worden uitgevoerd.

Geschiedenis. In oude tijden had meer
malen kolonisatie van Rëdjang uit plaats in do 
Pasëmah-1 inden cn vooral in do Ommehndcn 
van Benkoelen, tusschen welke laatste nederzet
tingen en het moederland steeds zeer nauwe be
trekkingen bleven bestaan. Deze Bonkoeleesche 
Rëdjangors echter moosten do suprematie der 
Sultans van Bantam orkennen, terwijl de eigen
lijke Rëdjang zich langen tijd vrijwel onafhan
kelijk wist te houden, zoowel van Palembang ah 
van Bantam. Om zich echter tegen de invallen 
der Bmtammers te beveiligen zonden zij eon 
jaarlijlcsche schatting aan den Sultan (përsëm- 
bahan). Langzamerhand kregen toch do Sultans 
van Palembang meer invloed in Rödjang, waar
heen zij een djënang als vertegenwoordiger zon
don, en waarvoor zij later eone wollelijke regeling 
vaststelden onder den naarn van ulocran sindang 
mardika (deRëdjangors noemden zich motgrooton 
trots: orang sindang mardika, d. w . z.: „vrije 
grensbewakers”), die wordt tóogoschroven aan 
Sultan Tjandai Bil mg on die later nog 
den grondslag bleef uitmaken, van 1825 
tot 1859, voor do verhouding der Rëdjang 
tegenover ons, op grond waarvan do Rö- 
dj&ngors in dien tijd o.a. jaarlijks eeno bekis
ting van / 200, tiban toekon, aan ons op- 
brachlon, waarna ze ton slotte in 1859, bij do in
lijving, word gowijzigd. Om zich togen de voort
durende strooptochten dor Rëdjangors to bovoili- 
gen vestigde Ra files in 1818 een militaire post to 
Poelo-gèlo, die ochtor in 1825 werd opgehovon. 
In 1838 trok er eone expeditie heen om don 
moord op den ass.-res. van Benkoelen, Bogaerd, 
to wieken, doch ook daarna bleven plundering on 
mon-ichonroof in Bonkoolon door Rëdjangors be
dreven, steeds veelvuldig voorkomen. Do moord 
in 1857 op eon met do opname belast ondoroff. in 
Rëdjang on een aanslag op oen ander in Lëbong
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578 REEDE TOT DRAKESTEIN (JHR. HENDRIK ADRIAAN VAN) — REES (OTTO VAN).

REEREE. Zio MUZIEK on MUZIEKIN
STRUMENTEN. tyfi ** • A

REES (OTTO VAN). Gcb. to Culemborg 4 
Jan. 1823 uit het huwelijk van Dr. J. Van Rees 
en G. J. E. Holmbcrgde Beckfelt. Reeds op jeug
digen leeftijd naar Indi'ö vertrokken, waar hij 
11 Juli 1837 aankwam, trad hij als klerk bij de 
alge meen c secretarie in ’s lands dienst, doorliep 
daar de lagere betrekkingen en werd 31 Mei 1850 
tot Referendaris bij dat kabinet benoemd. Den 
oen Juni 1851 tot adjunct-secretaris aangestcld, 
verwisselde hij die betrekking reeds 17 Juli 
d. a. v. met die van inspecteur van finantiën; 
na een kort verlof in Indië werd hij achtereen
volgens resident van Kcdoo (6 Juli 1856), van 
Bagëlèn (20 Aug. 1857) en van Soerabaja (11 
Mei 1860). Den 14en Jan. 1864 werd hij lid van 
den Raad van Indië, in welke betrekking hij, 
na een tweejarig verlof in Nederland, 25Sept. 1S69 
herbenoemd werd. Den lOen Juni 1872 op ver
zoek uit ’s lands dienst ontslagen, werd hij Sept. 
d. a. v. tot lid van de Tweede Kamer gekozen, 
doch legde dat mandaat neder na zijne benoe
ming tot vice-president van den Raad v. Indië 
(30 Aug. 1873), welk ambt hij tot April 1878 ver
vulde. In Nederland teruggekeerd, werd hij 
weder tot lid der Tweede Kamer verkozen (17 
Juni 1878), trad 10 Maart 1879 als Min.
Kol. op, doch legde die betrekking 20 Aug. d.a.v. 
weder neder, — werd weder lid der Tweede Ka
mer (Sept. 1880) en daarna voorzitter dier Kamer 
(Sept. 1881), en trad 20 Jan. 1884 als Gouv.-Gen. 
op, welk ambt hij 11 April 1884 aanvaardde. 
Op zijn verzoek werd hij 19 Juni 1888 ontslagen, 
en legde die waardigheid 29 Sept. d. a.v. neder; 
hij overleed te Arnhem den lOen Maart 1892. 
Van Rees heeft als lid van den Raad van Indië 
een levendig aandeel genomen in de voorberei
ding en uitvoering der hervorming van het 
Preanger-stelsel; een belangrijk rapport daar

over is, onder den titel Overzigt van d. geschied, 
der Preang. Regentschappen, gepubliceerd in 
Verh. Bat. Gen. XXXIX, 1880. Zijne hervor
mingsplannen in 1863 den Gouv.-Gen. Sloot aan
bevolen, vindt men besproken in Ind. Gids 1885, 
I, bl. 720. In het jaar van zijn optreden als 
G.G. gaf de roof van hel onder EngeLschc vlag 
varend schip Ni ero door den radja van Tenom 
(Atjèh) aanleiding tot hevige artikelen van do 
pers en protesten van hot bestuur der Straits- 
Settlements, welke kolonie Nederland voor deze 
daad aansprakelijk stelde. Het conflict eindigde 
echter met een uhimatum door beide landen go- 
zamelijk gesteld, waarna hot zecroovershoofd den 
buit teruggaf, de gevangen genomen schipbreuke
lingen uitleverde on zich opniouw aan het Ned. 
gezag onderwierp.

Tijdens het bestuur van Van Rees werden 
cenige Bataksche landschappen ingelijfd; do 
strijd in Atjèh, waar het bestuur gereorganiseerd 
werd, bleef voortduren. Onlusten, spoedig be
dwongen, braken uit in de Toba-landen, de 
W.afdceling van Jiorneo, de Noorder districten 
van Colebes en in Djambijeen opstand te TjilÖgon 
(Bantam) werd eveneens spoedig onderdrukt. 
Deze laatste verwekte grooto onrust te Batavia, 
doch dat komplot van Islamitische geeUdrijvers 
eindigde mot de exculie der belhamels. Onge
regeldheden op het land Tjiomas (Buiten
zorg) moesten met geweld worden bedwongen 
en leidden tot de verwijdering van den ad mini-

REEDE TOT DRAKESTEIN (Jhr. HEN
DRIK ADRIAAN VAN). Gcb. 1636 to Utrecht, 
zoon van Jhr. Ernst v. Reed o tot Drako^teïn 
en jkvr. Elizabo h van Utenhovo. Reeds op 
zyn 14do jaar ging hij op zee, trad in 1657 als 
adelborst in dienst der O. I. Comp. en nam als 
vaandrig deel aan de expedi ie onder Ryklof 
v. Goens naar do kust van MaLabar. Hij word 
hier lot kapitein bevorderd, daarna tot diplo
matiek agent en Camp. opperhoofd 1e C^yl’.ng, 
later ter hoofd plaats Cochin (Koo'sjin). Vandaar 
werd hij als lid van den Pclitieken Raad ovor- 
geplaatst naar Ceilon, en in 1669, toen hij den 

sergean'-majoor bereikt had, be
noemd tot commandeur van Malabar. Eerst 
in 1671 aanvaardde hij dien post, waar hij zich 
kennen deed als een prachllievend regent, en 
grooto sommen besteedde aan vestingbouw en 
verfraaiingen. Den uit gestrekt en tuin van do 
commandourswoning to Cochin maak o hij 
dienstbaar aan de we'enschap; hier kweekt o hij 
do tropische gewassen, welke later beschreven 
en afgebeeld zouden worden in zijn groot bota
nisch werk „Hortus Malabaricus”. In 1676 
keerde hij naar Batavia, terug, waar hij liet 
volgend jaar tot raad extraordinair van N. I. 
benoemd werd. In 1678 vertrok hij naar Neder
land. In 1684 benoemden bewindhebbers van 
de O. I. Comp. hem tot Commissaris-generaal, 
met speci le opdracht om de steeds toenemende 
malversatiën onder de Comp. dienaren op do 
overzeosche kantoren uit te roeien. Op zijn 
ui reis bezocht hij de Kaapkolonie, waar hij 
verschillende hervormingen tot stand bracht 
en bewindhebbers adviseerde die kolonie uit 
te breiden. De nederzet ing Drakestein werd 

'naar hem gencemd. In Hindostan, op Ceilcn 
en elders maakte hij zich gevreesd en gehaat 
als een soort van provoost geweldiger der Comp., 
overal hare ontrouwe dienaren schorsend, af
zettend of deporiccrend. Zijne „ongehoorde 
proceduren” troffen zoowel hooggeplaatste per
sonengelijk den gouverneur van Ceilon en direc
teur van Bengalen, als de ondergeschikte die
naren der Comp. Hij bezocht in 1687 do fac
torijen op do kust van Koromandel, ten einde 
ook hier schoon schip t e maken. Do geldmidd elen 
der Comp. hadden er echter geen voordeel bij, 
dewijl hij zulke aanzienlijke bedragen ten koste 
legde aan vestingbouw; alleen voor het kasteel 
Negapalnam werd ruim een millioen be
st eed.

In 1690 on' wierp hij nog een plan voor een se
minarie te Naloer. Het volgend jaar bevond hij 
zich op Ceilon, vanwaar hij vertrok naar Su- 
ratte. Doch onderweg kwam hij te overlijden; 
niet zonder vermoeden dat hij vergiftigd was 
door Comp. dieniren, die reden hadden zijne 
komst te vreezen. Zijn gebalsemd lijk werd 
naar Suratte gevoerd, waar eene pompeuso 
en kostbare uitvaart werd gehouden, terwijl 
zijne erfgenamen voor hem een praalgraf lid en 
oprichten. Van Reede, door den Bri-schen 
kroniekschrijver Mc Cull Theal „an upright and 
humane man” genoemd, had minder verdienste 
als koloniaal staatsman dan als botanicus. Zijn 
Hortus M-l baricus, waarvan in 1678 het eers e 
deel verseJ een, werd onder den ti el „Mala- 
baarse Kruydhof” in hot Hollandsch overgezet 
en is een standaardwerk gebleven voor de 
flora van Hindostan.

rang van
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Commissarisscn-gcncraal), 1827 (besluit van 
Oomm.-Gcn. Du Bus), 1830 (Kon. besluit), 1836 
(Kon. besluit onder het ministerschap van Van den 
Bosch) on 1854 (wet, gecontrasigneerd door Pa- 
hud). Dit laatste reglement werkt sinds 1 Mei 
1855 on geldt, hoewel meermalen gewijzigd, nog 
steeds. Men vindt do zeven rcgccringsreglementen 
van 1806 tot 1854 in Grashuis, Do Rcg.-Regle- 
mon en benevens het charter van Nederburgh,
1893; die van vóór 1854 met hun voorloopers uit 
den 1 ijd der compagnie in P. Mijer, Verzameling 
van Instruet ën, enz., 1848; die van 1818 tot 
1854 in het Ind. Stb., dat van 1854 en zijn wij
zigingen bovendien in het Ned. Stb. Een com
mentaar in drie deelen op het Reg.-regL, artikels
gewijs geordend, gaf mr. Margadantin 1894- 
zie voortt/mr. De Louter, Handboek6, bl. 10 
Kleintjes, Staatsinstellingen3 I, bl. 6, en P. H. 
der Kemp over de geschiedenis der Reg.-regle- 
menten in Bijdragen v. h. Kon. Inst. 00, 1908,- 
bl. 421. De niet-officieele naam „regeeringsregle- 
menl”, die sinds lang burgerrecht heeft, wordt 
slechts gebezigd in art. 31 der Indische Comp
tabiliteitswet (1864), gelijk dat luidde vóór 1895: 
zie echter eveneens art. 52 Reg.-regl. Suriname 
en ar:. 52 Reg.-regl. Oura^ao.

REGEN. Zie KLIMAAT en OBSERVATORI-V» •
UM (Kon. Magn. Me corol.)te Batavia.

REGENT. Naam voor inlandsehe hoofden; in. 
de dagen der Compagnie van veel ruimer ge- -■•••;.* I }} Ó 
bruik dan thans. Vandaar dat men in heb ge- j jU f 
west Amboina en Ondcrhoorigheden (Bocroe, -•
Kei-eilanden, enz.), op Zuid-Celebes en Jan- - ■ 1
gen tijd op Padang en Indrapoera (zie RADJA) r'
den naam regent ontmoette voor personen, die: ;/7 /
wij thans als districtshoofden, ondcrdistricts- :
hoofden of wijkhoofden beschouwen; op Ambon 
zelf en de drio Oeliasers is regent zelfs de naam 
van het dorpshoofd (het regentschapsgerecht 
aldaar is dus een dorpsgerccht; dl 1, bl. 636). .. ’
Daarentegen is op Java en Madoera, en sinds 1917 
in de voormalige rijken Bangli en Gianjar op 
Bali, regent de naam voor een hooggeplaatst en 
aristocratisch inlandsch hoofd. Zie BESTUUR, 
dl I, bl. 283 en 284.

REGIE. Zie OPIUM.
RËGOE Ijav.). Zie LICUALA.
RËGOELO (jav.). Zie HIBISCUS ABEL- 

MOSCHUS
REIGER. De reigers, fam. Ardeidae, zijn nauw 

verwant aan de ooievaars en ibissen; zij hebben 
naar verhouding kortere pooten, maar langere 
te enen en de nagel der middcntcen is steeds kam- 
vormig getand aan de binnenzijde. Zij zijn door 
hun levenswijze aan de nabijheid van water ge
bonden on leven meestal in grooterc gezelschap
pen bijeen. Ongeveer een 30-tal soorten komen 
in den Oostindischen Archipel voor. Do europec- 
schc blauwe reiger, Ardca cinerea, is op Java en 
Sumalra waargenomen en is op Java bekend on
der den naam van tjangak, waarmede echter ook 
de beide volgende soorten aangeduid worden.
Onze purperreiger komt in Indië niet voor, maar 
wordt vervangen dooreen nauw verwante vorm,
Ardea manillensis, die zich door het gemis van 
zwarte vlekken aan de voorzijde van den hals on
derscheidt en op de grooto Soenda-cilanden is 
waargenomen. Een grooto verspreiding heeft do 
bijna geheel aschgrauwe Ardea sumntrana, die 
van Sumatra tot Hahnahóra en de Aroe-eilanden 
is waargenomen. De Zilverreigers, geheel witte

stratcur. Deze zaak maakte destijds veel gerucht, 
ook in Nederland on was de aanleiding, dat Van 
Rees zijn verzoek tob ontslag indiende. Aan 6poor- 
en tramwegen werd grooter uitbreiding gegeven; 
te Boclèlèng werden do slaven vrij verklaard. 
Als Minister werkte Van Rees er toe mede art. 
2 § 27 van het politic- reglement voor inlanders 
(contractbreuk) af te schaffen feene poging om 
scheiding tusschcn Ncdcrlandschc en Indische 
finarciën tot stand te brengen, mislukte.

REES (WILLEM ADRIAAN VAN). Gcb. te 
Arnhem den 13en Maart 1S20 uit het huwelijk 
van Richardus Van Rees met Constantia Wilhcl- 
mina Piper, trad hij van de Militaire Akademie 
te Breda in Indischen krijgsdienst, welken hij in 
1864 met den rang van majoor verliet. In 1870 
werd hij benoemd tot lid der Algemeene Reken
kamer; hij overleed te ’s Gravcnhage den 4cn 
Juli 1898.

Van Rees heeft zich vooral onderscheiden door 
meerendeels populaire werken uit de krijgsge
schiedenis van Ned.-Indië in de 19e eeuw. Van 
die werken noemen wij: Montrado, ’s Bosch 
1858; Wachia, Taykong en Amir, Rott. 1859; 
De annexatie der Red jan g, Rott. 1860; Herinne
ringen uit de loopbaan van een Indisch officier, 
2 dln. Leiden 1862; De Bandjermasinsche krijg, 
Arnh. 1865; De pioniers der beschaving in 
Ned.-Indië, Arnh. 1866; Toontje Poland, 2 dln. 
Arnh. 1867; De Bandj. krijg nader toegelicht, 
Arnhem 1867; Vermeulen Kriegel’, Arnh. 1870; 
Hist orisch-Indische schetsen en Wynanda. Ook 
gaf hij verscheidene werken over krijgskundige 
wetenschappen uit.

REES-GEBERGTE (VAN). Deze naam is bij 
de eerste opvaart der Mambëramo (Noord 
Nieuw-Guinea) in 1884 aan het heuvel- en lage 
bergland gegeven, dat zich bevindt ter weers
zijden van den benedenloop van deze rivier. De 
afstand tot de kust bedraagt hemelsbreed onge
veer 100 K.M.; gemeten langs de Mambëramo 
is deze afstand ^ 240 K.M. Ten Zuiden wordt het 

> gebergte begrensd door de groote meervlakte 
van de Midden-Mambörnmo. Het bergland 
schijnt in het Westen samen te hangen met het 
randgebergte van de Geelvinkbaai en in het 
Oosten met het hooge Gauttier-gcbergte.

In het laagste gedeelte heeft de rivier zich een 
bed ingesneden. De ruggen zijn niet hoogcr dan 
500 a 600 M.; de hoogste waargenomen top is 
1690 M. De hellingen der ruggen zijn meestal 
steil, de kammen scherp en vaak niet meer dan 
eenige met ers breed. Een en ander wijst er op, dat 
de erosie van dit gebergte nog niet ver voort- 
geschreden is en dus dat het eerst in een betrek- 
kelijk jong tijdperk boven zee is opgeheven. 
Het geheele bergland is met zwaar oerbosch 
bedekt. Grasvlakten werden er ni.it in gezien. 
In hoofd zaak schijnt het opgebouwd te zijn uit 
geplooide lagen van zeer jong tertiaire zand
steenen, kleischiefers en mergcls. Bruinkool werd 
in de rivierbeddingen gevonden.

REGEERINGSREGLEMENT.
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Niet-officieolo 
naam van het staatsstuk, waarin de hoofdlijnen 
van hot staatsrecht en een aantal punten van 
het administratief recht van Ned.-Indië worden 
aangegeven. De naam „reglement op het beleid 
van do regering” is het eerst toegepast op liet 
desbetreffende staatsstuk van 1806(Scl.im melpen- 
ninek), en later overgegaan opdat van 1SI5 (Kon. 
besluit), gevolgd door die van 1818 (besluit van
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te Djok ja en do koven te Solo on Djolcja bo- 
zocht werden. Over die reizen ènbêzookon schroef 
Reimor uitvoerige verslagen, waaruit de lozer 
een inzicht verkrijgt in de toestanden van die 
dagen en de gesteldheid van onderscheidene 
plaatsen, tijdens do laatste jaron van het Cornp. 
beheer. Ook bezocht Reimor de overblijfselen 
van de voormalige vorstcn-vorblijfplaats Padja- 
djaran, bij Bui enzorg, en beschreef hij wat daar
van inÓie einde der”ISO'eeuw nog overgebleven 
was. Verder is er aanwezig van zijne hand een 
lijvige verhandeling in twee doelen, over de ge
steldheid van Batavia; hot eerste ingediend aan 
de Regeering in Mei 1789, het tweede aangevan
gen einde 1792. Reimer bohandelt daarin uitvoe
rig de slechte hygiënische toestanden, do onprac- 
tische woonwijzen, den overslechi en toestand 
van het Binnenhospitaal, de ongezonde leefwijze 
der mindere Comp.-dienaren, ambachtslieden, 
soldaten en matrozen; on wijst de middelen tot 
verbetering aan. Me', lof werd die Verhandeling 
vermeld in de Consideratiën en Advijs van do 
commissie tot de O. I. zaken, d.d. 31 Aug. 1S03, 
aan het Staatsbewind dor Bataafscho Republiek. 
Waarschijnlijk, almede ah een gevolg van 
die verhandeling werden onder leiding van 
Reimer „nieuwe caserne3 voor de ligt o cava
lerie, agter Rijswijk gebouwd” en werd in 
October 1795 logie3 ingericht op het erf van 
het Bui'.enhospitaal (hot latere fort Prins Fre- 
derik, daarna de Citadel) voor manschappen 
en officieren uit Holland verwacht; ook is er 
in Reimer’,s maandrapport van October 1795 
voor liet eerst sprake van het legeren van troe
pen op Weltevreden. De bouw van het Pennis- 
tenge3ticht op het Plein voor de Waterplaats 
(thans Glodok), tot het logeeren van do pen- 
nisten, die tot vóór dien in het kasteel woonden, 
is vermoedelijk wol aan de vertoogen van Rei
mer toe te schrijven.

Het besef, dat het ongezonde Batavia, ah 
woonplaats, verlaten moest worden, zat toen 
in de lucht; Duurkoop e.a. hadden er reeds 
eerder op gewezen; de straffe hand van DaendeLs 
was noodig om krachtig uitvoering te geven 
aan de plannen tot ontruiming en verplaat
sing naar hoogcr golegen streken; do vertoogen 
van C. F. Reimer hebben inlusschen zeker bij
gedragen lot hol veldwinnen der gezondere 
denkbeelden, en tot hot geven van uitvoering 
aan die plannen, welke in don aanvang der 19e 
eeuw meer volledig vol rokken werden.

Onder leiding van R,eimor werd verder een 
goede kaart vervaardigd van de omstreken van 
Batavia, in het Westen tot het land Kanaal, in 
het Oosten t ol Tundjoong Priok, in het Zuiden 
tot Tanah Abang.

Rèimer’s omvangrijke briefwisseling, zijne 
rapporten en verslagen zijn lo vindon in het 
Rijks Archief, Aanwinsten 1900, blz. 29, n". 
XXII; moer in hot bijzonder de nos. 70, 77 en 
86, 87 onder dc papieren afkomstig van don 
G.-G. Mr W. A. Al.ing, nagelaten door Jbr. 
F. E. M. van Alphen, Zie verder de Hian’s 
Prixngan, II blz. 365 en 366, noot 3.

REINWARDT (CASPAR GEORG CARL). Geb. 
den 5en Juni 1773 te Lülfcringhausen (Pruisen), 
uit het huwelijk van J. G Reinwardl en ('. 
Goldenberg. Ten einde zijn broeder, die te Am
sterdam als apotheker gevestigd was, bij to 
staan, begaf hij zich op H-jarigen leeftijd noar

vogels, die in den broedtijd aan borst en rug 
aierd zijn met dc zoogenaamde aigretten, komen 
in een 3-tal soorten, Herodias alba, intermedia en 
nigripes, voor. Demiegretta sacra, van Sumatra 
tot Nieuw-Guinea voorkomend, cn zich meest 
aan do zeekust ophoudend, is gewoonlijk grijs met 
witten keelstreep, doch soms geheel wit. Onze 
europeesche kwak of nacht reiger, Nijcticorax 
nycticorax, is waargenomen op de groote Soenda- 
eilanden, terwijl in het Oostelijk deel van den Ar
chipel de meer roodbruine Nycticorax calcdonoi- 
cvs voorkomt ; eerstgenoemde soort is op Java 
bekend als go wak, gocwA of kontoel (koentoel) 
rnalëm. Roerdompachtige vormen zijn Gorsachius 
mdanoloplms van Java, Sumatra en Bornco, op de 
bovenzijde roodbruin met zwarte dwarsbandjes, 
van onderen vaalbruin cn Zonerodius helioaylus 
van Nieuw-Gui.iea,over het geheel vaal gedachtig 
wit met zwarte banden. Volgens Koningsberger 
heet Gorsachius op Java walanglcadak. Van de 
kleinere reigersoorten mogen hier nog vermeld 
worden Bubulcus coromandus, geheel wit. doch in 
den broedtijd zijn kop en hals cn de rugsierveeren 
oranjebruin; men ziet deze soort voornamelijk in 
de nabijheid van vee. Zij dragen, zooals trouwens 
alle witte reigersoorten, den naam van koentoel 
in het Maleisch. Plaatselijk komt op Java, Su
matra, Borneo en Cslebes een soort Rolreiger, Ar- 
dcola speciosa in groot aantal voor; dc kop en hals 
zijn bruin, de rug is zwart en het overige geve
derte wit; op Java heet deze vogel blökok. Esn 
van de kleinste soorten is Ixolrr/chus cinnamomea, 
hoofd zakelijk roodbruin met lichtere onderzijde, 
een gewone vogel in de sawahs.

REIMER (CARL, FRIEDRICH), afkomstig 
van Koningsberg in Pruisen en uitgevaren voor 
Amsterdam was, blijkens eigen aanteekeningen, 
sedert ”20 December 1767 in dienst van de O. I. 
C., „diende sedert 12 November 1777 als Vaan- 
drig-Ingenieur en Eerste Landmeeter te Coloicu. 
bo” kwam in 1785 naar Batavia over als" luite
nant-ingenieur, klom daar op'"tót Luitenant- 
Colonel, Directeur der Fortificatiën en Inspec
teur van de Waterwerken en overleed in dien 
rang in den aanvang van 1796 (begraven 22 
Januari).

Wij kennen Reimer — in de Naam-Boekjos 
der O. I. C. genaamd Rijmer Carel, Fredorik — 
hoofdzakelijk uit zijn eigen papieren, rapporten, 
brieven, a.a., afkomstig uit do nalatenschap 
van den Gouv.-Gen. Mr. W. A- Alling, mot 
wien Reimer in nauwe betrekking schijnt ge
staan te hebben. Reimer schreef veel, over 
verschillende onderwerpen en over onderschei
dene deelen van het uitgestrekle gebied, waar 
de voormalige O. I. C. gevestigd was of haar 
invloed deed gevoelen.

In Juni 1789 ontving Reimer de opdracht 
naar Oeylon te gaan, ten einde daar de komst 
af te wachten van de Militaire Commissie, be
staande uit de kapiteins ter zee Vaillant en 
Verhuell en den majoor Graevestein, welke 
Commissie door Prins Willem V benoemd was 
tot het opnemen en doen van voorstellen ter 
verbetering van de „Defensie en Mili.ie” in de 
Oost-Indien. Mot die Commissie bezocht Reimer 
in 1790 een groot deel van de factorijen en 
nederzettingen in Vóór-Indië en Coylon; daarna 
van Januari 1791 tot Maart 1792 de Groote Oost, 
Makassor.on ten slotte Java, waarbij ook do 
ösmpelrumon van Prambanan, de wat orkastcelen

ver-
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die plaats, en legde zich daar, met het doel 
om zich voor de studio in de geneeskunde te 
bekwamen, mot zooveel ijver en goed govolg 
toe op do beoefening der natuurwetenschappen, 
met name der botanie, dat hij in JS01 benoemd 
werd tot hooglceraar in de natuurlijke geschie
denis aan de hoogeschoo! te Harderwijk, welko 
betrekking hij, na te voren 'aldaar tót'doctor 
bonoris causa in de geneeskunde en natuur- 
lijko wijsbegeerte bevorderd te zijn, aanvaardde 
met het uitsproken eener rede: „De ardore, 
quo historiae naturalis, in primis botanicae cu!- 
tores, in sua studia feruntur”. (Over den geest
drift, waarmede de beoefenaars der Natuurlijke 
Historie, en inzonderheid der kruidkunde voor 
hunne studiën bezield zijn). In 1808 werd Rein- 
wardt door Koning Lodewijk Napoleon be
noemd tot directeur van een aan te leggen 
plantentuin, verbonden met diergaarde en kabi
net voor nat. historie, dio eerst te Soestdijk, 
/ater te Haarlem en to Amsterdam zou Wórden 
opgericht. In 1810 werd hij benoemd tot bui
tengewoon hooglceraar in de chemio en phar- 
macie en gewoon hooglceraar in de plantkunde 
aan het Amsterdamsche Athenacum. Bij het 
herstel van het Ned. gezag over Ned.-Indië 
werd Reinwardt uitgekozen om commissarissen- 
generaal bij te staan in zaken van wetensehappe- 
lijken aard en ten aanzien van landbouw en 
onderwijs, en benoemd tot directeur over de 
zaken van den landbouw, kunsten en weten
schappen op het eiland Java en ond. In 1816 
kwam hij in Indië; gedurende den tijd van zijn 
verblijf aldaar maakte hij zich zeer verdienste
lijk door de organisatie van het onderwijs en 
den genees- en heelkundigen dienst, 
laatste ook als „Kommissaris voor den civielen 
geneeskundigen dienst”, welko betrekking hem 
door den Gouv.-Gen. Van der Capcllen werd 
opgedragen. Ook voor de bevordering van den 
landbouw was hij ijverig werkzaam; de oprich
ting van den botanischen tuin te Buitenzorg 
was grootendeels zijn werk. Tijdens zijn verblijf 
in Indië maakte hij tal van reizen, eerst over 
Java, in 1821—22 in de Molukken. Benoemd 
tot hooglceraar in de chemie, botanie, geolo
gie en mineralogie aan do hoogeschool to Leiden,. 
keerde hij in 1822 naar het vaderland terug 
en aanvaardde die benoeming 3 Mei 1823 met 
eene rede: „Do augmentis quao historiae natu- 
rali ex Indiao investigationo accesscrunt”. (Over 
den vooruitgang van do natuurwetenschap ten- 
govolgo van do onderzoekingen in Indie). In 
1814 werd zijn onderwijs tot de botanie beperkt; 
in 1845 nam hij zijn eervol emeritaat. Hij over
leed 6 Maart 1854 te Leiden.

Op wetenschappelijk gebied is door Rein
wardt niot zooveel gepresteerd geword.cn, als 
men wel had verwacht; zijne vele en velerlei 
werkzaamheden beletten hom zich geheel daar
aan te wijden; toch zijn door Reinwardt ver
scheidene bijdragen ook tot do kennis van Indië 
gepubliceerd, meestal in de Vcrh. van de Eerste 
klasse van het Kon. Instituut en van de Aca- 
demia Caesareo-Leopoklina te Bonn, zooals over 
den aard en oorsprong der eetbare vogelnestjes 
op Java, en eeno beschrijving der Hc-paticae 
Javanicac, alsmede een voorlezing over „do 
natuurlijke vruchtbaarheid der O.-I. eilanden 
en bijzondor van Java en .over do waarschijn
lijke oorzaken daarvan.’v^n de Verh. Bat.

Gen. IX loverdo hij een bijdrage „Over do 
hoogte en verdere natuurlijke gesteldhoid van 
eenigo bergen in de Preangcr regentschappen”. 
Grooto verdiensten verwierf hij zich in Indië 
door het bijeenbrengen van wetenschappelijke 
verzamelingen, dio door hem naar het moeder
land gezonden v/orden. Ofschoon een groot 
deel daarvan op de zeereis te loor ging, zijn 
het museum van nat. historie en het 
van oudheden, beide te Leiden, veel aan Rein
wardt verscliufdigd.

Zie: Reinwardt’s Reis naar het Oostelijk 
gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 
1821, uit zijne nagelaten aanteekeningen opge
steld, met een levensberigt en bijlagen vermeer
derd: door W. II. de Vriese (uitg. door het 
Kon. Instituut v. d. T., L. en V. v. N.-I. 1858). 
Voorts: P. J. Vcth, Ontdekkers en onderzoekers, 
Leiden 1884.

REISGELEGENHEDEN. I. Van en naak 
Indië. In den tijd toen de Portugcezen in onzen 
Archipel gevestigd waren en ook nog in de 
eerste jaren van do Oost-Indische Compagnie 
was het een waagstuk om de reis van Europa 
naar Indië of omgekeerd te ondernemen. Do 
schepen hingen bijna geheel van weer en wind 
af; en hoe stoutmoedig dc toenmalige schip
pers ook waren, door gebrek aan ondervinding 
en onbekendheid met stroomingen en winden 
was het hun dikwijls ónmogelijk do vele drei
gende gevaren te trotseeren. Daarbij kwam nog, 
dat zeeroovers de zeeën onveilig maakten, ter
wijl ook veel gevaar opleverde het belasten van 
het schip verre boven het laadvermogen, waar
van maar al to dikwijls het gevolg was, dat het 
met man en muis verging, zooals o.a. blijkt uit 
do volgende aan Jan ITuygen van Linschoten 
ontleende, in P. A. Tiele’s „De Europeërs in 
den Maleischon archipel” *) voorkomende zin
snede: „Dat er een schip behouden naar Por
tugal overkomt, „is niet dan enckel mirakel 
van Godt”, zoo slecht zijn ze tegen zeegevaren 
bestand, zoo schandelijk worden zo ovorladen. 
en zoo onbedreven is het scheepsvolk. Ze varen 
daar maar heen op Gods genade en als de nood 
aan don man komt „so ist inisericordia ende 
onso lieve Vrouwe, dat zij haer helpen willen”.

Uit de woorden, die Jan Huygcn den kapitein 
van het schip, waarmede hij een reis van Indië 
naar Portugal deed, in den mond legt, kan 
worden opgemaakt, dat do Engelschen in dien 
tijd betere zeevaarders waren dan do Portu- 
geezon. Wij lezen daar ,
wist noch te segghen doen wij in desen noot 
waren/ dat hem geen clinch meer en verwon
derde/ dan hoe dat God do Heer/ Haer (dio goede 
Christenen ende Cathol3'ken waren) dio Cabo al 
toos met soo grooto endo sterke toymenton ende 
schade liet passeeren/ hebbende soo grooto endo 
storeko schepen/ endo die Engelsohen dat om- 
mers Ketters endo Gods lastcraers zijn/ mot soo 
cleijno oude zwacko schepen soo gemackelick 
die Caep passeerden/ gelijk als in Indië die tij- 
dingho was/ dat zij een Engclschman ghepas- 
soort hadden met grooto faeiliteijt/”........

In den aan vang van do 17o eeuw werd be
paald, dat de dienaren van clo Compaguio, die

1) Opgenomen in Bijdr. T. T. L. eiL-Yik,. ...
v. Ned.-Tndiö_(zie 4 o reeks Ye deel 1881.
bl. 153).

o. a.
museum.
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welken weg de schepen dor Compagnie op de 
uit- en op do thuisreis moesten volgen. De uit
reis werd gemaakt door het Kanaal (tenzij do 
schepen genoodzaakt waren „om agter Schot
land om” te zeilen) langs Madera, de Canarische 
en de Zoute eilanden, naar gelang van den wind 
dichter bij do Afrikaansohc of de „Brasilscho 
kust”; van Mei tot Aug. naar „Baay Fals” en 
anders naar „Tafelbaa}'”; van daar langs St. 
Paul en Amsterdam en door Straat Soenda 
naar Batavia. Op de thuisreis werd van de 
Straat Soenda af, zoo mogelijk rechtstreeks op 
Madagascar aangehouden en tusschcn dit eiland 
en Punto de Fontes, langs het Rif van Anguail- 
has naar de Kaap of Baay Fals (van Mei tot 
Aug. was het „op een boete van 3 maanden 
gagie” verboden om de Tafelbaai aan te doen): 
verder langs St. Hclena en „Assansaon” naar 
Corooz en Flores. De verdere weg hing af van 
de „secreeto order” door den gezagvoerder aan 
de Ivaap ontvangen. Hield die 'order de vaart 
door het Kanaal in, dan voer hij langs de eilan
den Vcrdc en Vigia of Magdo en de Vijf klippen.

In 1788 werd een regeling ontworpen voor 
eene „spoedige en gereguleerde corresponden
tie” met ’s Comp.’s hoofdbezittingen in Indië 
en de Kaap do Goede Goop. Do vaart zou met 
10 schepen onderhouden worden, waardoor het 
mogelijk zou zijn om geregeld om de 3 maanden 
uit Holland te vertrekken. De geheele reis - 
uit en thuis — was berekend op 11 maanden, 
nl. Holland —de Kaap: 3 maanden; oponthoud 
aan de Kaap: 8 dagen; de Kaap over Ccylon — 
Batavia: 2 maanden; verblijf in Indië: 14 dagen. 
Bij kortere reizen zouden premiën worden uit
gekeerd. Het blijkt niet of deze geregelde dienst 
ooit tot stand is gekomen.

Tn het begin van de 19e eeuw kwam de zeil- 
schipvaart tusschen Nederland en Indië tot 
groeten bloei; hoofdzaak bleef echter vracht
vervoer, zoodat er niet op geregelde tijden ge
varen werd. Doch reeds in 1S22 legde do firma 
A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam zich toe 
op het geregeld vervoer van passagier: met 
hunne schepen, waarvan de voornaamste waren: 
de „Dijkzigt” en dc „Roon van Pendroeht”, die 
gevolgd werden door vele andere. In 1850 
begon de firma Wm. Ruys J.Dzn. te Rotterdam 
met passagiersvaart en na 1800 legden ook 
andere rcederijen zich meer in het bijzonder 
op personenvervoer toe. Zoo hadden bv. de 
thans niet meer bestaande firma’s Ilendrichs 
& Co. en W. II. Meursing te Amsterdam en 
A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam snel
varende schepen in dc vaart, welke behalve 
.vrachtgoederen een betrek kol ijk groot aantal 
passagiers konden opnemen en waarvan dan 
ook door het Gouvernement werd gebruik ge
maakt voor het transport van troepen. Bekend 
waren o.a. de schepen: „Noach I, II en UI” 
van de firma Fop Smit on de „Cosmopoliot” 
van de Gcbrs. Blussé te Dordrecht, die de uit
reis in 70 a 75 dagen konden volbrengen, ter
wijl dc gewone schepen gemiddeld 100 a 120 
dagen voor de uitreis en 110 a 130 dagen voor 
do thuisreis noodig hadden. De voornaamste 
havens van afvaart in Nederland waren Nieuwe 
Diep, Brouwershaven, Hellevoetsluis en VJis- 
singen en in Indië Batavia, Semarang en Soera- 
baja, waarna .-Makasser en Padang genoemd 
mogen worden. Do schepen hadden destijds slechts

met. ’s Comp.’s schepen repatrieerden, niot meer 
mochten medenemen dan dc „waordije van twee 
maanden gagie in Nederlandt”, terwijl naar ge
lang van hun rang en traktement was voorge
schreven do hoeveelheid, soort en grootto der 
colli, waarin dc bagage mocht worden ovcrgc- 
bracht. Al deze maatregelen, die telkens werden 
herhaald en verscherpt, hadden ten doel hot 
drijven van particulieren handel te voorkomen. 
Dc straffen bedreigd tegen de overtreding dier 
plakaten hielden niet minder in dan „aanhou
ding ten profijte van de Oomp. van alles wat 
buijten de kisten en gepermitteerde potten ofte 
flessen in het kooygoed of daar buijten werd 
overgebracht.”

De kosten van een reis naar Nederland in die 
dagen kunnen blijken uit een plakaat van 164S, 
waarbij bepaald was, dat „vrijheden” te be
talen hadden: 1°. vracht, te betalen aan het 
„comptoir generaal” te Batavia ƒ 150; 2°. kost
geld, te voldoen in Nederland, aan de Kamer, 
waaraan het schip geconsigneerd was, voor man
nen, in de kajuit 30, in de „hutte” IS en „bij 
’t gemeene volek” 9 stuivers per dag; voor vrou
wen respectievelijk 1 gulden, 12 stuivers en 9 
stuivers; 3°. bagage (geen koopwaar „alsoo die 
in alle gevalle verbeurt sijn”), te betalen aan 
„onsen cassicr” te Batavia ƒ 2000 „voor ’t last 
in volume offte gewigt.”

In het laatst van de 17e eeuw — toen het varen 
naar en van Indië reeds, zooals Busken Huel 
liet in zijne Litterarische fantasieën en kritie
ken (doel XI) uitdrukt, waar hij over Valen- 
tijn’s bekende Uit- en thuisreizen spreekt, een 
soort van trekschuitdienst was geworden en alles 
als van muziekpapier ging — was de „wettige” 
duur eener reis van Nederland' naar Indië 7J/a 
maand. Voor korter reizen verleende de Comp. 
premie. De voormelde reizen van Valentiju (zie 
zijn „Oud en Nieuw Oost Indien”, 4e deel, 2e 
stuk of het door A. W. Stellwagen in 1882 uit
gegeven Van en naar Indië, Valentijns lo en 
2e uit- en thuisreis, voorafgegaan door Busken 
Huets studie over F. Valentijn) duurden 0 tot 
8 maanden, wanneer men het oponthoud aan 
de Kaap — 1 tot 2ljz maand naarmate er meer 
of minder reparatie aan liet schip noodig was 
— niet medcrekenf. Gewoonlijk werden de rei
zen met een betrekkelijk groot aantal schepen 
tege'ijk gedaan

Het werd den dienaren der Comp. niet ge- 
makkclijk gemaakt om een reis naar liet vader
land te ondernemen. Vrees voor het drijven van 
particulieren handel en voor hel. uitlekken van de 
handelingen der Comp. was daarvan de reden. Zoo 
mochten zij niet anders dan met schepen der 
Compagnie reizen, niet repatriëeren vóór zij ten 
minste 12 maanden gage bespaard hadden; niet 
/onder vrouw en kinderen vertrekken; in het 
heen- en weer reizen van getrouwde mannen 
zag men nl. „een pretext om in het vaclerlant 

pondenten tot bevordering van hunno 
particuliere handel te maken.” Zelfs vindt men 
plakaten welke voorschreven,dat de repatriëeren- 
den, vóór hun vertrek al hunne goederen enz. 
te gelde moesten maken, en hunne pretentiën 
op de Comp. opgeven.

In de in 1783 geapprobeerde Zeilag(i)e-orders 
om ten allen tijde van Nederland over de Kaap 
de Goede Hoop naar Straat Sunda (on omge
keerd) te zeilen, werd uitvoerig voorgeschreven

corres
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le klasse en de passagepru's bedroeg voor de 
uitreis gemiddeld / 700 en voor de thuisreis 
/ 1000; hieronder was de kost (zonder drankenj
en geneeskundige behandeling begrepen. Be
halve in geval van averij of anderen ernstigen 
tegenspoed werd op de uitreis nergens aange
legd; op de thuisreis werd gewoonlijk de Kaap 
de Goede Hoop en St. Helena, door sommige 
schepen
per zeilschip om de Kaap in den loop der vorige 
eeuw is veel wetenswaardigs te vinden in den 
„Gids op eene reis naar en van Java met een 
koopvaardijschip” door D. van Batenburg Jr. 
(Utrecht J. G. Brocse 1805).

Reeds lang vóór de doorgraving van de land
engte van Suez tot stand kwam (1869) werden 
herhaaldelijk pogingen aangewend om een ge- 
regelden Nederlandsehen stoomvaartdienst in 
het leven te roepen voor snellere verbinding 
tusschen Nederland en Indië, welke dan zou 
kunnen eoncurrceren met de vreemde mail
diensten. Deze pogingen stuitten echter af op 
de zware kosten van zulk een dienst en op de 
toen algemeen heerschende meening, dat de 
handel weinig gebaat zou worden door eene 
snellere verbinding. De handel was dan ook 
geheel op de langzame zeilschipvaart ingericht 
en ging niet dan na stellige bewijzen, dat groo- 
tere snelheid voordeel zou aanbrengen, over tot 
de ingrijpende wijzigingen, die daardoor nood
zakelijk zouden Avorden, terwijl uit den aard 
der zaak de reederijen van zeilschepen de tot
standkoming van aan hun bedrijf zooveel af
breuk doende stoomvaartdiensten met allo 
kracht trachtten tegen te houden. In 1866 
bracht de firma van Zeylen en Decker te Rotter
dam twee groote clipper-fregatten met hulp- 
stoomvermogen in de vaart — de „’s-Graven- 
hage” en de „Utrecht” — Avclke Avel is waar 
zeer goed voldeden, maar in de exploitatie te 
kostbaar bleken en met het oog op de opening 
van het Suezkanaal niet meer aan de verwach
ting konden beantwoorden.

Toen echter de kans, dat het Suez-kanaal tot 
stand zou komen, meer en meer verzekerd werd, 
A’atten eenige ondernemende mannen (o.a. de 
heeren G. J. Boelen, J. G. Bunge en J. Boisse 
vain) ernstig het plan op om oen maatschappij 
op te richten \'oor een geregelden stoomvaart
dienst tusschen Nederland en Indië. Ook dooi
den geldelijkcn en d adwcrkclijken steun van 
Z. K. H. Prins Hendrik kon dit voornemen 
reeds spoedig nadat het Suezkanaal gereed Avas, 
verwezenlijkt worden. De Stoom\raartmaatschap- 
pij „Nederland” werd 13 Mei 1870 tc_ Amster- 
dum opgericht. Tn den aanvang had dc Maat
schappij met vele moeilijkheden te kampen 
(o.a. had het Suezkanaal aanvankelijk veel 
minder diepgang dan waarop bij den bouiv 
der eerste stoomschepen was gerekend; werd 
moeilijkheid ondervonden met het verkrijgen 
van goed personeel; ontstond op het eerste schip, 
dat uitvoer, de „Willem III”, hevige brand en 
werd veel nadoel r-n vertraging ondervonden 
van het breken van schroefbladeren), maar 
door de energie en volharding der oprichters 
bleef de Maatschappij niet alleen bestaan, doch 
kwam zij langzamerhand tot grooten bloei.

Als haven van afvaart koos de Maatschappij 
Nieuwe Diep, na opening \ran het kanaal van 
Holland op zijn smalst (1879) vervangen door

Amsterdam. In hot laatst- van 1873 besloot zjj 
tot geregeld aandoen van Southampton voor 
het overbrengen van Arracbtgoedcren naar Indië, 
terwijl Napels herhaaldelijk werd bezocht om 
passagiers, die dc reis liefst zooveel mogelijk 
over land wensohtcn te doen, op te nemen. 
Ingevolge het postcontract, dat do Maatschappij 
in 1875 met de Regcering sloot, moesten de 
Napels geregeld op elke reis aandoen. Daar de 
spoorreis op den duur wel wat lang bleek, werd 
met ingang van 1882 in plaats van Napels, 
Marscille aangedaan, welke plaats ’n 1884 wegens 
het voorkomen van cholera aldaar tijdelijk werd 
vervangen door Napels en in 1888 definitief 
door Genua. Reeds bij den aanvang der Maat
schappij besloot zij, echter niet dan na veel 
ovenvegen, niet alleen tot Batavia, maar langs 
de gcheele Noordkust %-an Java te stoomen, om 
op de voornaamste kustplaatsen passagiers en 
goederen aan boord te nemen en te ontschepen. 
Padang Averd in de eerste jaren op de uitreis 
en van November tot Maart ook op de thuisreis 
aangedaan; van 1877 tot 1880 werd in plaats 
van Padang, Penang en Atjèh (Jan.—Mei) op 
de thuisreis bevaren; na 1880 Averd Padang 
facultatief bezocht en \ran 1887 tot 1903 ge
regeld op elke reis aangedaan. In laatstgenoemd 
jaar besloot de maatschappij in plaats van Pa
dang, Sabang en Singapore op de uit- en thuis
reis aan te doen.

Nog verdient vermelding, dat de mailschepen 
sinds 1907 op de uit- en thuisreis Lissabon en 
sinds 1909 ook Tanger en Algiers aandoen, 
terwijl de mailschepen, die tot dusver slechts 
op de uitreizen Southampton aandeden, dit 
sinds 1911 ook op de thuisreizen doen. (d.AV.z. 
tot het uitbreken van den oorlog).

De vloot bestond in 1873 uit 4 schepen, hou
dende 8132 ton on werd blijkens het verslag 
der Maatschappij over 1918 uitgebreid tot 9 
mailschepen houdende 69.370 ton. De schepen, 
Avelkc uitsluitend voor vrachtgoederen dienen, 
Avorden hier uit den aard der zaak buiten reke
ning gelaten. Bij elk nieuAV stoomschip, dat in 
dienst Averd gesteld, Averden A-erheteringcn aan
gebracht, zoodat de laatst aangebomvde schepen 
Arrij Avat meer comfort aanbieden dan die van 
1S71. De. nieuAVste schepen kunnen dan ook, 
èn Avat- inrichting èn Avat bediening betreft 
met eere Avorden genoemd. Do Avel eens gemaakte 
vergelijking met drijvende hotels eerste rang is 
niet onjuist.

Vóór 1874 kon nog niet op vaste tijden ge- 
varen Avorden, maar in dat jaar Avas het moge
lijk om geregeld om de 4 Aveken van Nederland 
en van Indië uit te vertrekken. In 1877 Averd de 
dienst uitgebreid tot een 3-Avokelijkschen, in 
1879 tot een 14-daagschen en in 18S2 tot een 
10 a 11-daagschen (nl. 2 maal in de 3 weken). 
Meer on meer bleek do behoefte aan een Aveke- 
lijksclic Araart op Indië; de maatschappij „Ne
derland” was echtor niet bij machte om die 
alleen te onderhouden. In gemeen ovei’lcg met 
de Dircctio der stoomvaartmaatschappij „Rot 
terdamsche Lloyd” (zie lager) werd besloten, 
dat beide maatschappijen met ingang van 1 
April 1887 te zamen een Avokelijksehen dienst- 
in beido richtingen zoudon onderhouden; elk 
eenmaal in dc 14 dagen, dos Zaterdags uit 
Nederland on des Woensdags uit Batavia.

Aangezien het uitbreken van den oorlog in

s.s.
Ascension bezocht. Omtrent dc reis
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nog 2 sfcoomers (1 Êngelscho on 1 Hollandseho* 
in do vaart gebracht. Do Engelsche schepen 
den in 1881 onder Noderlandsche vlag gebracht 
en allo 6 schepen kwamen onder directie 
de „Rotterdamsche Lloyd”. In 1883 besloton 
de aandeelhouders dier reederij haar in eeno 
naamlooze vennootschap te veranderen. Do 
statuton der naaml. vonn.
Lloyd”, werden goedgekeurd bij Kon. besl. 
15 Juni 18S3 (zio Staatscrt. 29/30 Juli 1883). 
Hoewel de vennootschap onder dezelfde directie 
en op donzclfden voet godreven werd als do 
vroegere reedcrijcn, waren de aanvankelijke 
uitkomsten, als gevolg der toen bestaande han
delscrisis, zeer onbevredigend. In 1884 kon 
dan ook geen dividend worden uitgekeerd, het
geen des to meer teleurstellend was, daar. zooals 
blijkt uit het eerste verslag der Mij., do aandeel
houders der vroegere reederijen steeds flinke 
winsten trokken. Daarna werd het beter on 
breidde do Maatschappij haar vloot uit tot 11 
stoomers in 1SS7. In dat jaar kon zij haar drie- 
wekelijkschen dienst via Marseille tot een 14- 
daagseken uitbreiden. Eerst sedert 1897 doen 
de booten dezer Maatschappij Padang geregeld 
op de uit- en thuisreizen aan.

De Maatschappij heeft thans (1919) 9 mail
schepen. houdende ruim 56000 ton, in de vaart. 
Het nieuwste mailschip, do „Patria”, meet ruim 
10.000 ton en is bovendien voorzien van tur- 
bino-machines. Het is het eerste- Nederlandsche 
passagiersschip, dat door deze moderne ma
chines voortbewogen wordt. Het kapitaal der 
mantichappij bedraagt 20 millioen gulden.

Het dividend bedroeg over 1885 3%, 1912/13 
10%, 1914 7’/2%, 1915 10%, 1916/17 15%, 
1918 25 %.

Do passagetarieven zijn gelijk aan die dor 
Nederland, met dien verstande, dat in plaats 
van Genua, Marseille moet worden gelezen.

De snelheid van de booten der Mij. „Rot- 
terdamsche Lloyd” is gelijk aan die van do 
„Nederland”, terwijl hetgeen hierboven gezegd 
is van de inrichting van en de bediening op do 
schepen der laatste Mij. ook van toepassing is 
op die der Mij. „Rott. Lloyd”.

Met beide Maatschappijen heeft- de Regeering 
een postcontraet (zie POST- EN TELEGRAAF
DIENST) on een contract voor het vervoer van 
Gouvernementspassagiers en goederen gesloten, 
omtrent welk laatste contract hieronder nog con 
en ander zal worden medegedeeld (bl. 536).

Omtrent de mailreis met de booten der Mij. 
„Nederland” en „Rott, Lloyd” zijn vele bij
zonderheden en nuttige wenken to vinden in 
den door A. Werumous Buning en J. A. Kruyt 
samengostelden gids, getiteld „Met de Holland- 
scho mail naar Indie en terug.” en in het door 
A. Worumcus Buning samengestelde boekwerk 
„Met do Ro<t. Lloyd naar Egypte, Ceylon, 
Sumatra on Java” (Amsterdam 1910).

Gedurende den oorlog werd do rechtstreokscho 
vaart op Ned.-Ind!ë bemoeilijkt cn ten slotte ge
heel stopgezet. Toen is do gemeenschap onder
houden over Amerika, waardoor do beide maat
schappijen een geregclden dienst onderhielden 
tusseben Java on San Francisco.

Beide maatschappijen onderhouden met hunno 
ext-ra-schepen con gecombineerden dienst voor 
het vervoer van bedevaartgangers naar Djeddah. 
Begin 1914 bedroeg do passage van Java naar

1914- den maildienst van do Maatschappijen 
Nederland en Rottordamsc-ho Lloyd (zio lager), 
geheel heeft ontwricht-, worden do verdere ge
gevens omtrent dien dienst op dat tijdstip 
gegeven en worden o.a. de passagiorstarieven, 
welko sedert dat tijdstip geldig waren, buiten 
beschouwing gelaten. Begin 1914 bedroegen de 
passagepr ijzen van Amsterdam/Southampton 
naar Sabang, Belawan-fieli en Singapore en 
omgekeerd, le klasse ƒ 790, 2e klasse ƒ510 en 
3e klasse / 300; van Genua naar bovengenoemde 
havens resp. ƒ 740, ƒ 4S0 en / 270. De tarieven 

Amsterdam naar Batavia cn omgekeerd 
toen resp. ƒ 860, ƒ 530 en / 300 en van

wer

van

„Rottcrdamscko

van
waren
Genua ƒ810, ƒ500 cn ƒ270. Er werden retour- 
biljetten afgegeven voor 24 maanden tussehen 
Amsterdam en Sabang, Belawan-Deli en Singa
pore: le klasso ƒ 1190, 2e klasse ƒ 765 on 3e 
klasse ƒ450; van Genua naar deze havens resp. 
ƒ 1110, ƒ 720 en f 405; biljetten van Amsterdam 
naar Batavia kostten le klasse ƒ 1290, 2e klasse 
/ 795 en 3e klasse ƒ 450, cn tussehen Genua 
en Batavia resp. ƒ 1210, ƒ 750 en ƒ 405. Ingevolge 
een contract, dat de Maatschappij met de 
Rotterdamsche Lloyd heeft gesloten, zijn de 
retourbiljetten van beide maatschappijen weder
zijds geldig, zoodat de passagiers op een retour- 
biljet met de eenc Mij. de uitreis en met de andere 
de thuisreis mogen maken.

De duur der uitreis van Nieuwediep naar 
Batavia beliep in 1S70/71 40 k 42 dagen en die 
der thuisreis 40 k 46 dagen. Sedert 1908 mag 
ingovolge het in dat jaar met de Regeering ge
sloten postcontraet de uitreis (van Amsterdam 
naar Batavia) niet langer dan 34 a 35 dagen, 
de thuisreis niet langer dan 35 a 36 dagen duren. 
Vóór Aug. 1914 hadden de stoomschepen op do 
uitreis van Amsterdam naar Bat avia (oponthoud 
te Southampton inbegrepen) noodig ongeveer 
34 dagen en op de thuisreis 29 a 30 dagen. De 
reis van Genua naar Batavia werd volbracht

j

in 22 k 23 dagen en omgekeerd in 21 k 22 dagen.
Toen in 1895 de Maatschappij haar 25-jarig 

bestaan vierde, gaf dc Directeur, de heer J. 
Boissevain, een zeer belangwekkend overzicht 
van de geschiedenis der Mij., hetwelk in druk 
verschenen is.

Het kapitaal der Maatschappij bedraagt vol
gens het jaarverslag over 1918 ƒ20.000.000 in 
aandeelen van / 1000 en ƒ 500; verder heeft de 
maatschappij 4 % obligatic-leeningen uitstaan 
van 1911: / 1.353.000 en / 1.621.000 en 1912 
I 3.364.000.

Vóór 1874 werd geen dividend uitgekeerd: 
over de jaren 1874 t/m. 1876 5 %, dat met 
eenige schommelingen opklom tot 10% in 1912/13, 
terwijl in do oorlogsjaren 1916, 1917 en 1.918 
werd uitgekeerd ondersek. 15%, 20 % en 30 %.

Ook in Rotterdam werd de directe vaart op 
Java spoedig na de opening van het Suezkanaal 
begonnen en wel in Januari 1873 met 4 stoom
schepen van de Engelsche maatschappij „The 
Commercial Steamship Co.” to Londen, voor 
welke Mij. de firma Ruijs en Co. alif "agent op
trad. Om verdere uitbreiding aan deze vaart 
te geven werd in Januari 1875 de stoomvaart- 
reederij „Rotterdamsche Lloyd” opgeriebt onder 
directie van de firma W. Ruijs en Zonen met 2 
stoomschepen, welke gezamenlijk met 2 stoom
schepen der „Commercial Steamship Co.” do 
dienst op ïndië onderhielden. In 1878 werden
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Djeddah en terng ƒ 200 voor volwassenen en 
ƒ 100 voor kinderen van 1 — 12 jaar; zuigelingen 
zijn vrij.

Behalve door de genoemde maatschappijen 
wordt, nog een min of meer geregelde dienst 
tusschen Nederland en Indië via Liverpool 
onderhouden door de te Amsterdam gevestigde 
„Ncderlandsche Stoomvaartmij. Oceaan” waar
van do leiding echter te Liverpool’ berust. Li- 
verpoolsche belanghebbenden richtten deze Mij. 
in 1801 op, met een kapitaal van 2 millioen gul
den in aandeelen van / 1000; zij heeft. 10 stoom
schepen in de vaart. In 1893 werd ƒ 19.50, in 1894 
101.80 per aandeel van ƒ 1000 als dividend uit 
gekeerd. Sedert het laatst der vorige eeuw 
vaart deze maatschappij geen passagiers meer.

De verdere pogingen om Nederlandsche stoom
vaartdiensten te onderhouden tusschen Indië 
en het moederland hebben weinig succes gehad; 
de totstandgekomen maatschappijen hadden 
slechts een kort leven, zoodat met opsomming 
der namen en do jaren van hun bestaan kan 
worden volstaan: Stoomvaartmij. Batavia te 
Rotterdam (1873); Java te Amsterdam (1874 — 
70); Kon. Ncderl. Stoomvaartmij. Marseille — 
Java (1877 en 1878); Stoomvaartmij. Insulinde 
(1882 — 1884); Stoomvaartmij. Holland (1888 — 
1889).

De vreemde maildiensten, waarvan vóór den 
wereldoorlog ook vele Nederlanders gebruik 
maakten voor hunne reizen naar en van Indië

naar Londen on van Batavia naar Qucensland 
(Brisbane).

De stoomverbinding van Indië met andere 
werelddcelen dan Europa werd tot het begin 
van deze eeuw alleen met vreemde schepen 
onderhouden.

In 1860 worden pogingen aangewend 
goregelden stoomvaartdienst op Quecnsland to 
openen, waarvoor do Regeering een subsidie 
van / 20.000 por reis toezeide. Nadat deze 
pogingen mislukt waren, verleende de Rogee- 
ring in 1872 onder gelijke subsidie aan den heer 
Fraser, Hoofdagent to Batavia van do Ned.- 
Ind. Stoomvaartmij., vergunning voor een vaart 
op Australië. Niet vóór 1874 werd do eerste 
proef genomen, welke reeds in het volgend jaar 
wegens de groote kusten gestaakt, maar in 
1876, echter weder zonder succes, hervat werd. 
De in 1877 in geregelden dienst ondernomen 
vijf reizen hadden zulke slechteuiikomsten, dat 
van verdere plannen definitief werd afgezien.

Verder verdient vormelding de in 1880 tot 
stand gebrachte stoomvaart met Nederlandsche 
schepen op China, waarvoor de Regeering een 
contract sloot met de Ned.-Ind. Stoomvaart
mij. voor een 4-maal ’s jaarschen dienst van 
Soerabaja over Makasser, Manilla, Macao en 
Hongkong naar Amoy, tegen een subsidie van 
ƒ 10.000 per reis (ƒ 40.000 ’s jaars). In 1882 werd 
de dienst tot een maandelijkschen uitgebreid 
en een nieuw contract gesloten voor den tijd 
van twee jaren; het subsidie bleef op / 10.000 
per reis (/ 120.000 ’s jaars) bepaald, maar de 
route gewijzigd, nl. Batavia —Billiton—Pontia- 
nak —Hongkong—Amoy, terwijl het der Maat
schappij vrij stond om andere havens — uit
gezonderd Singapore — te bevaren.

De dienst had echter geen succes, waarom 
besloten werd na afloop van het contract — 
Maart 18S4 — Singapore aan to doen en zonder 
subsidie de vaart voort to zetten. Het contract 
werd dientengevolge niet vernieuwd. De vaart 
via Singapore kon echter ook niet lang bestaan. 
Een in 1896 genomen proef ora deze vaart 
zonder subsidie weder tot stand te brengeu, 
mislukte.

In 1902 richtten do hoeren L. P. D. Op ten 
Noort, E. Heldring en B. Ruys de „Java-China- 
Japanüjn” op (zio STOOMVAART), welke ge
vestigd is te Amsterdam en, met Regeerings- 
subsidie, een geregelde vaart onderhoudt tus
schen Makasser, Soerabaja, Semarang, Batavia, 
Hongkong, Amoy, Shangliai, Kobo en Joko- 
hama, hetzij in 4-wokelijkscho rondreizen, hetzij 
in twee gesplitste diensten nl. Java-Hongkong 
en Java Japan.

Do vloot bestond in 1917 uit 11 schopen, 
metendo 60808 brutoton.

Voornamelijk dienen do schepen voor de 
vrachtvaart, maar ook wordt oon aautal passa
giers overgebracht.

Krachtens do wot in Ind. Stb. 1911 n° 578 
is mot do Kon. Paketv. Mij. (zie PAKET- 
VAART MAATSCHAPPIJ (KONINKLIJKE) 
een overeenkomst gesloten voor hot onderhouden 
van oen stoomvaartlijn onder Nederlandsche 
vlag tusschen Java on Australië, de zg. „Java- 
AustraliÖlijn”, welke maandelijks dc reis maakt 
tusschen Batavia, Semarang, Soorabaja, Brisba
ne, Sydnoy en Melbourne.

De Maatschappij geniet voor hot onderhoudon

k om een

1

waren:
a. Compagnie des Messageries maritiines. 14- 

daagsche maildienst van Marseille via Singa
pore naar China cn Japan, onderhouden met 
11 stoomschepen, terwijl nog een stoomschip 
eenmaal per maand van Singapore naar Batavia 
en Semarang vaart. Verder sluiten de booten dor 
Kon. Paketvaartmij. op dc Franscho mail te 
Singapore aan.

b. Peninsular and oriental steain navigation 
company. 14-daagsche maildienst van Londen, 
over Marseille, Port Said, Aden en Colombo naar 
Singapore. De vroeger op dezen maildienst aan
sluitende booten der K. Paket vaartmjj. voeren 
sedert 1899 op de Duitsche mailbootcn.

c. Norddeutsohe Lloyd. 14-daagsche mail- 
dienst van Bremon (Hamburg) via Antwerpen, 
Genua, Napels, Port Said, Suez, Aden, Co
lombo cn Pcnang naar Singapore, waar aanslui
ting werd gevonden op de Kon Paketvaartmij. 
Op do uitreis werd Rotterdam aangedaan. 
Twee der booten van dezen dienst op Oost-Azië 
deden Batavia en Makasser aan. De Nord- 
deutsche Lloyd onderhield ook nog een dienst 
van Pcnung op Deli en van Singapore op Pon- 
tianak. Do gohoelo vloot van deze Maatschappij, 
welke diensten op allo werelddcelen onderhield, 
bestond in 1900 uit 105 groote oceaanstoomers, 
houdende 470.000 ton. Do rijk geïllustreordo 
gids der Maatschappij — een onderhoudend on 
tevens practisch boekje — geeft een denkbeeld 
van de weelde en de comfort, die op de booten 
heerschte.

Do in 1891 opgerichto Duitsche stoomvaart
dienst van Hamburg via Amsterdam naar 

werd reeds in hot vol-

•!»

Indië —Sunda-Linie
gend jaar gestaakt.

(l. Quecnsland Royal Mail Line and British 
India Stcam Navigation Comp. ld. Maando- 
lijkscho maildienst van Batavia over Napels
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boord wordt den reizigers vergoed eono som van 
/ 2 tot / 10 per dag naarmate do klasse waarin 
zij gerangschikt zijn en den leef tij d.^ Dezelfde/ ' 
schadeloosstelling wordt verleend aan de lands- 
reizigers, die de reis gedeeltelijk over land 
maken en die, ter plaatse waar zij zich zouden 
inschepen, moeten verblijven doordien het schip 
zich daar nog niet bevindt, dan wel om een 
andere geldige reden. In geval van verblijf 
van het schip in een haven wegens quarantaine 
gedurende meer dan 24 uur kunnen do passa
giers, die gedwongen zijn aan wal te gaan, de 
onmiddellijke uitgaven in rekening brengen

IJ. Ix dkn Archipel. 1°. te land; a. 
paard en wagen ; logementen, Het gebruik van 
den wagen als roismiddel is in den Archipel 
van zeer ouden datum. Reeds op den Boroboe 
doer, die in de Se eeuw na Chr, gebouwd werd, 
zijn rijtuigen afgebeeld (vgl. album van Kins- 
bergen n°. 23 en 31), welke voorzien zijn van 
spaakwielen Wanneer de schijfwiclen, welke 
thans nog voorkomen aan do pëdatis (zie lager), 
in Indië door spaakwielen vervangen zijn, 
heeft men niet kunnen naspeuren. Jn do Babad 
Tanah Djav/a (bl. 24 en 36), welke in ± 1700 
definitief naar oudere geschriften werd opgesteld, 
vinden wij aangeteckcnd, dat de gërbong ( = 
een met doek of gordijnen omhangen rijtuig, 
dus een soort van tentwagen) reeds onder Madja- 
pahit (i 1450) gebruikt werd en op bl. 23, 
dat toentertijde de vrouwen op Java in zoo
danige wagens mede ter jacht uittogen. Dit 
laatste wordt volkomen bevestigd door Bar- 
bosa’s Livro (van 1516). Dat de gêrbong in 
aanzien was blijkt, wel daaruit, dat bij het 
huwen van de prinses van Tjampa met den 
vorst van Madjapahit, behalve een gong, een 
pëdati (toenmaals koetskar voor don vorst) en 
een „gërbong” als „pocsaka" uit Tjnmpa óver
kwamen, en dat aan Radën Patah van wege 
den vorst van Madjapahit. een olifant, een 
paard, een pëdati en een „gërbong” werden 
geschonken.

In „Begin ende voortgang!» van de vor- 
cenighde Nederlantsche geoctroycerdo O. I. 
Comp.” wordt o.a. oene beschrijving en afbeel
ding gegeven van den „seer konstigh ghesneden 
waghen”, waarop de koning van Baii bij de 
aankomst der Hollanders aan liet strand kwam 
(1507); de wagen werd getrokken door twee 
witte, met klecdcrcn behangen buffels, terwijl, 
als men do afbeelding mag geloovon, achter 
den koning nog een dienaar met pajoeng in 
den wagen zat.

In den loop van de I7e eeuw was het gebruik 
van wagons en rijtuigen blijkbaar zeer toege
nomen en schijnt er een groote weelde daarin 
te zijn ontstaan; althans er werden vele plnkatcn 
uitgevaardigd, welke ten doel hadden om, gelijk 
geschiedde met de gondels te Venetië, zoo al 
niet het gebruik te weren, toch te beletten dat 
„de dienaren der Comp. en de ïngesetencn hun 
wegens de. overdreven luxe, hovaerdije, pragt, 
pompo en kostolykheijt, om derselvc te onder 
houden onmagtig synde, in den grond hielpen 
en ruineerden of de Ed. Comp. of luier even 
naesten benadeelden”. Er werd daarom een 
impost geheven van rijtuigen, bedragende 40- 
300 rijksdaalders naar gelang van den rang en 
do nationaliteit; C'bincezon betaalden het meeste, 
poardenverhuurders het minste, 40 rijksdaal-

van dezen dienst een subsidie. De booten moeten 
ingericht zijn voor ten minste 50 le klasse- 
passagiers.

Verder geschiedt het vervoer van reizigers 
naar en van de andere werelddeclen dan Europa 
met vreemde schepen.

Landsreizigers. In Ind. Stb. 1916 n°. 
605 zijn regelen gesteld tot het verleenen van 
overtocht van Nederland naar Indië en omge
keerd, ten laste van de Indische begroot.ing 
Dit zg. Overtochtsreglcmcnt is in zijn geheel 
als bijlaag in den Rcgeeringsalmanak opge- 

in dien voor 1919 met een noot, waaruitnomen,
blijkt, dat tijdens dc staking van de rccht- 
strecksche stoomvaartverbinding tusschcn Indië 
en Nederland de bepalingen van liet Ovcrtocbts- 
reglcraent deels tijdelijk zijn opgeschort en dat 
voorloopig het noodige geregeld is.

In het reglement zijn de voor Landsrekening 
reizende personen gesplitst in 4 klassen, naar 
mate waarvan zich o.a. regelt in welke klasse 
aan boord gereisd mag worden, en het bedrag 
der schadeloosstelling wegens verplicht verblijf 
in een noodhaven buiten boord.f De reizen worden ondernomen met dc stoom
schepen van een der maatschappijen waarmede 
do Regeering een contract heeft gesloten („Ne
derland” en „Rotterdamsehc Lloyd”), maar 
aan de passagiers der le, 2e en 3c klasse kan 
in Nederland door den Minister van Koloniën 
en in Indië door den Gouverncur-Generaal 
worden toegestaan om de reis te maken met do 
mailschepen der maatschappijen „Messageries 
maritimes”, „Peninsular and oriental stcam 
navigation comp.” en „Norddcutsche Lloyd”, 
terwijl aan alle voor Landsrekening reizende 
passagiers vergunning kan worden verleend om 
met een onder Ncderlandsche vlag om de Kaap 
de Goede Hoop varend zeilschip te reizen, indien 
zulks voor hunne gezondheid dringend noodig is.

In bijzondere gevallen kan dc Gouv.-Oen. ook 
nog tocstaau een anderen weg van Indië naar 
Nederland te volgen.

De reizigers le, 2e en 3e kl. bespreken hunne 
passage zelf, voor die der 4e klasse geschiedt 
dit van Gouvernemcntswege.

Aan de „Nederland” cn „Rotterdamsehc Lloyd 
werden tot Aug. 1914 uitbetaald dc bedragen, 
die bij de contracten zijn bedongen, nl. voor 
volwassenen van Nederland naar Indië of om
gekeerd: le klasse / 700, 2e klasse / 425, 3o 
klasse / 300 en 4e klasse / 225. Bij in- of ont
scheping te Genua werd een restitutie verleend 
van / 100 per le klasse, ƒ 60 per 2e klasse en 
ƒ 40 per 3e klasse passagier. Voor kinderen van 
3 tot 12 jaar is de helft van bovengenoemde 
tarieven verschuldigd, terwijl voor écn kind 
beneden 3 jaar niets in rekening gebracht wordt. 
Voor elk kind meer beneden 3 jaar uit hetzelfde 
gezin is een vierde gedeelte van het passage- 
bedrag voor volwassenen verschuldigd. Aan de 
Franscbe en Engelsche mails werd betaald voor 
personen boven 11 jaar van de haven aan dc 
Middellandsche Zee naar Tndië of omgekeerd 
Je kl. / 600, 2e kl. 340. De passagiers kregen 
dan voor de landreis onderscheidenlijk ƒ 100 en 
/ 60. De rcederijen dor zeilschepen ontvangen 
voor personen boven 11 jaar van Nederland 
naar Indië Ie kl. / 600, 2e, 3e en 4e kl. / 350 
en omgekeerd onderscheidenlijk ƒ 650 en / 400.

Brj verplicht verblijf in een noodhaven buiten
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ders, welk bedrag in 17fi4 verhoogd werd wegens 
de velo ontduikingen, die plaats hadden. In do 
verschillende maatregelen tor beteugeling van 
pracht on praal werd o.a. aan andere personen 
dan die behoorendo tot de Hoogo Rogcering 

verbeurte” verboden om een

het opzicht daarover belast. In het volgend 
jaar werd een meer geregeldo paardenpost ingc- 
steld tusschcn Batavia en Buitenzorg, zooals 
blijken kan uit do instructie voor den aannemer 
der postory tusschcn genoemde plaatsen. De aan

moest een bepaald aantal paarden en koet
siers houden on 2 postwagens voor 6 personen 
waarmede tweemaal ’s weeks een dienst in beido 
richtingen moest worden onderhouden en verder 
de noodige wagens om dagelijks een „extra-post 
personen” te kunnen transporteeren. Het tarief 
voor den gewonen postwagen bedroeg 5 rijks
daalders zilver per persoon en voor het rijden 
met een extra post voor 4 personen 18 rijka- 
daalders zilver. Verder waren verschillende bepa
lingen gemaakt om het den reizigers zoo gerieflijk 
mogolijk te maken en hen te vrijwaren voor onge
lukken. De aannemer was aan een bepaalden tijd 
van overkomst gebonden, werd deze overschre
den dan verbeurde hjj boete. Op 5 halten (pleis
terplaatsen) moesten versche paarden gestation- 
neerd zijn, terwijl te Buitenzorg van Gouverne- 
mentswege een geschikt gebouw tot het inrichten 
eener herberg werd afgestaan. Ook het „rid” van 
Bantam tot Batavia werd aanbesteed en daar
voor golden ongeveer gelijke bepalingen als in 
voormelde instructie.

De paardenpost werd tussehen Batavia en Soe- 
rabaja van Gouvernementswcge onderhouden en 
daarvoor verschillende bepalingen gemaakt bij 
het in 1809 (12 Wintermaand) verschenen „Re
glement voor de posterijen en voor de inspectie 
der wegen en herbergen op Java” (zie POST- EN 
TELEGRAAFDIENST). Hieruit blijkt o.a. dat 
behalvo te Buitenzorg nog op 11 aan den grooten 
postweg gelegen plaatsen herbergen „tot gerief en 
nachtverblijf” der reizigers werden opgericht, 
welke van ten minsto zes of acht goede slaapver
trekken, koets- on wagenhuis, paardenstal, bijge
bouwen voor bedienden en van een aparte „in
trek” voor den herbergier moesten voorzien zijn. 
Op tusschenliggende plaatsen werden nog zooge
naamde pasanggrahans (zie aldaar) opgeslagen 
tot rustplaats voor de reizigers. Het tarief der 
herbergen bedroeg voor 24 uren (met inbegrip 
van ’s morgens thee of koffie en eenig ontbijt, 
’s middags on ’s avonds goed warm eten, achter- 
middags thee of koffie) een zilveren piaster 
(/ 2,55) per persoon, terwijl verdere verteringen 
naar billijkheid moesten berekend worden. Voor 
de bedienden werd gevorderd in 24 uren (met in
begrip van twee malen daags goede mondkost) 
7£ stuiver zilver. Van deze ontvangsten behoef
den de herbergiers geen verantwoording te doen, 
maar het was hun streng verboden meer te vragen 
dan hun was toegestaan „sub poene van, niet al
leen van het hun aanvertrouwde opzicht ipso 
facto tc zullen worden ontzet, maar daarenboven 
zoodanig te zullen worden gepünicerd als na exi- 
gentio van zaken zal worden bevonden te beho
ren.”

Elko herberg moest voorzien zijn van twee 
postwagens ieder voor zes personen en de noodige 
spannen paarden voor die wagens en van twee 
rijpaarden ten dienste van reizigers ..die niet ver
kiezen of aan wien het niet convenieert” zich 
van postwagens te bedienen.

Tweemaal ’s wooks vertrok een postwagen met 
minstens vier paarden bespannen en waaraan 
steeds twoe voorloopers voorafgingen „om bij het 
verspannen te assisteoren on onderweg in geval

met

nemerop „poene van 
glazen koets, zg. carrosso coupé, te bezigen, do 
rijtuigen te voorzien van wapens, ze te vergul
den of verzilveren, de paarden op te tuigen 
enz. Ook was verboden het gebruik van quitasol 
of sombrecl (zonnescherm) en wassc dammers 
(hetgeen men tegenwoordig pektoortsen zou 
noemen). Later (17f>4) werd de impost voor 
wagenverhuurders buiten Java gevestigd ver
laagd, omdat het slechts zelden voorkwam, dat 
zij wagens konden verhuren. Van een eigenlijken 
geregelden dienst tot vervoer van personen 
was in dien tijd geen sprake; alleen werden in 
1747 tot „commoditeyt van vcele zieke men- 
schen, die genegen zijn ten koste van hare eigen 
beurs nae Tji-panas of 't warme bad getrans
porteerd te worden”, buffelbeesten en karren 
aangeschaft, welke op de verscliillende tussehen 
Batavia en Tji-panas gelegen plaatsen (halten) 
gestationneerd werden, alwaar ook etenswaren 
tegen vastgestelde prijzen verkrijgbaar waren 
gesteld. Voor een buffelkar werd gerekend 6/fl 
rijksdaalder van do eene halte tot do andere, 
voor een rijpaard eveneens 6/g rijksd.

Voor het houden van een herberg of logement 
was vergunning noodig van de Hooge Regec- 
ring, welke vergunning alleen aan „eerlijeke 
bekende luijden, die goet huys houden” (ech
ter niet aan dienaren der Comp. of hunne vrou
wen) werd verleend. Niettegenstaande deze 
vpoizorgsmaatrogelen, bestond blijkens een pla- 
kaat van 1754 in dien tijd to Batavia geen 
enkel „fatsoenlijk” logement, waarom bij dat 
plakaat een privilege gegeven werd voor het 
oprichten van een stads hcerenlogement, dat 
gezond en ruim gebouwd moest zijn en zindelijk 
onderhouden worden, terwijl voor logement
houder alleen personen van onbesproken handel 
«■n wandel in aanmerking kwamen. Dit hceren
logement diende voor personen hooger in rang 
dan sergeant. Aan den logementhouder was 
toegestaan om 0 huurrijtuigen tc houden, later 
12, terwijl hem in 1798 vergund werd om twee 
vergulde koetsen te verhuren. Behalve de in
komsten van het, logement zelf en de wagenver- 
huurdcrij genoot de logementhouder pakhuis
huur en percenten van openbare vorkoopingen. 
liet privilege weid voor 10 ja ren verleend cn 
«•enige malen voor dcnzelfden tijd verlengd. In 
1808 werd het hcerenlogement verplaatst, naar 
„zekeren t uin” te Jakatra, maar reeds in 1811

j

t

word wegens „do verandordo t ijden en omstan
digheden” het privilege voor dat zg. buiten
logement opgeheven.

Paardenpost. Het begin van do Gouverne- 
inents paardenpost schijnt to zijn geweest do door 
den Gouv.-Gcn. Daondelsin 1808gemaakte bepa
ling dat de door do respectieve „bovonlandscho” 
regenten aan hem geschonken wordende paarden 
op do „grote wegen naar Buitenzorg en verdero 
afgelegen districten op verscheide pleyster plaat- 
zen in daartoe op te richten bamboesen stellingen 
to plaatzon” om tot „relais” te dienen voor hem- 
zelvon, don gecommitteerde van en over do zaken 
van don inlander cn verder door den Gouv.-Gcn. 
aan te wijzen personen. De gecommitteerde was
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landscho paardonposterij, waarom in 1879 (Ind. 
Stb. nJ. 314). daarvoor, togelijk met do Gouvcrno- 
ments paardonposterij, oen reglement word vast
gesteld, dat behoudens de in 1881 (lnd. Stb. n°. 
190) en 1893 (Ind. Stb. n°. 49) daarin gebrachte 
wijzigingen en aanvullingen tot do opheffing van 
kracht, bleef. De binncnlandschc paardonposterij 
werd l ot 1915, in welk jaar zo is opgeheven, alleen 
nog inaar opconige wegenin doresidcntiön B fcavia 
(afdceling Krawnng), Preanger Regentschappen, 
CJieri bon,Semarang, Ja para. R e mbang en Madioen 
onderhouden, welke wegen gespecificeerd waren 
in cone bijlaag van deel I van den Regecrings- 
almanak, terwijl in eeno andere bijlaag opgaaf 
werd gedaan van de overeenkomsten voor do 
levering van bespanningen op verschillende dier 
wegen. De kosten van deze posterij kwamen ten 
laste van don lan de. Het bestuur werd gevoerd door 
de hoofden van gew. bestuur. De posterij diende 
in de eerste plaats voor gouvernomentsreizigers, 
maar wanneer do eischen van den dienst het ge
doogden, konden ook andere personen er van ge
bruik mak en en wel tegen bèta ling per paal voor een 
heel stel (4) paarden 80 cent, en een half (2) 50 cent, 
met een minimum van onderscheidenlijk ƒ8 en ƒ5.

In do wagens, waarvoor een heel stel paarden 
gespannen werd, mochten niet meer dan G en in 
die met oen half stel bespannen niet meer dan 3 
\ olwassen personen plaats nemen (2 kinderen = 1 
volwassene), terwijl het maximum gewicht dor 
bagage voor 4 paardeu op 50 K.G. en voor 2 paar
den op 25 K.G. was gesteld, nl. voor het geval 
het maximum aantal personen werd vervoerd, 
anders mocht voor eiken persoon minder 30 K.G. 
bagage meer worden medegenomen. De Gouv.- 
reiziger genoot kostoloos vervoer voor zich zei ven, 
voor eiken hem begeleidenden persoon was 20 
cent per paal verschuldigd.

De aannemers waren verplicht gezonde,goed af
gerichte paarden met goede tuigen benevens een 
koetsier en één looper te leveren. De reizigers 
mochten zich van hunne woning laten halen mits 
daarvoor niet meer dan 2 palen om gereden be
hoefde to worden en de wegen daarheen goed be
rijdbaar waren. De spannen behoefden in den 
regel niet meer dan éénmaal per etmaal geleverd 
to worden, behoudens bij spoedeischende geval
len. Of een heel, dan wel een half stel paarden 
moest worden verstrekt, hing af van den rang van 
den reiziger. Voor den Gouv.-Gen., op wien het 
reglement niet van toepassing was word bij elke 
reis het aantal paarden bepaald.

Op Madoera bestond de zg panömbahans paar- 
denpostdienst, welke in 1881 bij den binnenland- 
schen dienst werd ingolijfd. en in 1888 werd opgo- 
lievcn en aldaar hot verstrekken van paarden 
en wagens thans ook verpacht wordt.

Tegenwoordig zijn bijna overal in den Archi
pel paarden en rijtuigen to verkrijgen; wagons 
en rijtuigen komen in verschillende vormen en 
namen voor. In Batavia en omstreken wordt veel 
gebruik gemaakt van do tweewielige' dos-üdos 
(afgekort tot sado); to Soerabaja, behalve van 
dezo, ook van de vierwielige kosong *); in Soera- 

J) Omtrent het ontstaan van dezen zonder
lingen nuam wordt het volgende verhaald: Een 
koetsier wees met zijn zweep op zijn ledig 
rijtuig met de woorden „kosong, toean!” 
( = een ledig, beschikbaar rijtuig, meneer!), 
waarna dat soort van voertuigen den naam 
kosong behouden heeft.

van averij aan paarden of rijtuig, assistentie te 
vorleenen”, terwijl cr zooveel mogelijk voor moest 
worden gezorgd, dat extra paarden voor eigen 
rijtuigen beschikbaar waren. Elke. zitplaats in een 
postwagen kostte vijf stuivers zilver per paal on 
een span van 4 paarden voor een eigen rijtuig 16 
stuivers. Voor een goed rijpaard (koeda aloes) 
werd gevorderd $ ropij zilver en voor een paard 
voor de bedienden (koeda gladag, zie GLADAG) 

stuiver zilver per 3 palen.
Op den postwagen werden geen „vilc of go- 

mceno personen geadmitteerd, waarmede ver
staan worden slaven of gemeene inlanders, welke 
laatste ten minste niet tot de heffe des volks gebo
ren, maar van eenigen staat, qualiteit of goede 
conditie zullen moeten wezen”. Ook werden niet 
toegelaten dronken of ruziemakende personen.

Voor degenen, die niet met de wagenpost moch
ten rijden, waren „tusschen de Jakatrasche, Che- 
ribonsche en Preanger Regentschappen tot Soe- 
rabaya toe” pédati’s verkrijgbaar tegen een prijs 
van 4 tot 6 stuivers per paal, naar gelang het 
gezelschap uit 1 tot 7 personen bestond.

Onder het Engelseh bestuur is de paardenpost- 
en postwagendienst ingetrokken, maar blijkens 
latere besluiten moet hij al spoedig na de her
stelling van ons gezag (1816) Aveder ingesteld zijn.

In 1823 (lnd. Stb. n°. 3) werd een nieuw „Re
glement op de brieven- en wagenpost op het ei
land Java” gemaakt, waarvan de bepalingen, 
voor zoover de wagenpost betreft, weinig afwijken 
van die van het Reglement van 1809. Het tarief 
van de herbergen beliep voor 24 uren / 5, terwijl 
berekend mocht worden voor logement alleen / 1, 
ontbijt /I, middag- of avondmaal / 2. Voor be
dienden in 24 uren 15 stuiyccs^en voor middag- of 
avondmaal 5 stuivers.

Om het gebruik der Gouvernements herbergen 
aan te moedigen werd in 1853 bepaald, dat amb
tenaren en officieren, in dienst reizende, geen ver- 
goeditig voor verblijfkosten mochten declareeren 
als zij vanparticuliereherbergengebruik maakten.

Blijkens het Kol. Verslag van 1849 bestond 
do Gouvernements paarden post toen niet meer 
uiteen paarden- en wagen- (diligence-) post, maar 
alleen uit een paardenpost. Als tarief gold / J ,25 
tot ƒ 2 per paal voor een heel span.

Langzamerhand werd het aantal trajecten, (lat 
van Gouvernemcntswege bediend werd, inge
krompen en deze aan particulieren uitbesteed. 
Nadat in 1879 (Ind. Stb. n°. 314) nieuwe regelen 
voor de Gouvernements paardenpost waren gc- 
Bteld, werd in 1887 bet laatste traject voor ver
strekking van paarden aan dienstreizigers uitbe 
steed (nl. Batavia—Sérang—Tjilégon — Anjer), 
waarmede dus feitelijk de Gouvernements paar
denpost had opgehouden te bestaan. Officieel had 
de opheffing echter eerst in 1893 (Ind. Stb. n°. 49) 
plaats.

Naast de genoemde paarden posterij bestond 
nog de binncnlandschc of binnenweegsche paar
denpost, waarvan de paarden (zoogenaamd re- 
gentspaarden)doordc inlandsche bevolking moes
ten worden geleverd en onderhouden, en_die onder 
directie van den directeur der producten en civie
le magazijnen stond. In 1853 ging deze dienst 
over op den directeur der cultures, aangezien do 
verstrekking enz. der paarden in heerendienst ge
schiedde en daarom eigenaardig onder het ressort 
van laatstgenoemden directeur behoorde. Een 
eigenlijk reglement bestond er niet van de binnen-
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kartacn Djokjakarta van de,eveneens vierwielige, 
andong. Het, rijden langs do post- en andero 
wegen geschiedt, óf met reiswagens met 2 
tot 6 paarden, die bovendien op steile wegen nog 

voorspan buffels voorzien worden, óf 
met „klein vervoer”; daarvoor vindt men in 
Oost-Java veel de zg. tjikar (kar op voeren, van 

langgerekten vorm, zonder banken, ingang 
voor); in de Preanger de kahar-balon (kleine 
tweewielige rijtuigjes) en verder in West- en 
Miclden-iTava, do geriefelijke, ook tweewielige 
„deeleman”; in de Padangscho Bovenlanden do 
zg. anale tram (kleine tweewielige rijtuigjes); 
ter hoofdplaats Beukoolen de plankin, welke 
wordt getrokken door een sapi (altijd een stier). 
Een model van een plankin vindt men in het 
Museum te Rotterdam. Een goedo „sapi plan
kin” kan draven als een paard en wordt met 
ƒ 200 tot ƒ 300 betaald. In de Minahasa zijn geen 
huurrijtuigen te krijgen, de aldaar gevestigde 
Europeanen bezigen veel zg. spijkerbuggies — 
lichte tweewielige rijtuigen, aldus genoemd naar 
den fabrikant Spijker te Amsterdam.

De echte pedati (met schijfwielen) komt hoe 
langer hoe minder voor; zo wordt als vrachtkar 
nog slechts in afgelegen bergstreken aange
troffen. Om het bederven der grooto wegen te. 
voorkomen, moeten de pëdati’s de soms parallel 
daarmede aangelegde pedati- of buffelwegen 
volgen. (Zie verder PËDATI en Van der Lith, 

.Neder]. Oost-Indie, II, bl. 457).
Bekend is de verbazende en voor nieuwelingen 

vaak angstwekkende vaart, waarmede de wagens 
door do snelvoetige paardjes worden getrokken, 
en waartoe die viervoeters door do inlandsche

zooals mon eertijds veel in Britsch-Indiö go- 
bruikte. De kremoon (wellicht van het Holland- 
sch-Japansoho norimon) is een draagstoel, zooala 
de Chinoescho vrouwen gobruiken; de krebong 

mot gordijnen omhangen draagstoel. Een 
lawah of tandoo lawah is een tandoc, bestaande 
uit een hangmat met houten dak.

Of het gebruik van den draagstoel in den Ar- 
schipel inheemsoh was, of wel van elders is ingo- 
voerd en zoo ja, wanneer, heeft men niet kunnen 
naspeuren. Zeker is het, dat de draagstoel in 
den tijd van de corste vestiging der Hollanders 
in den Archipel veel in gebruik was. Zoo vinden 
wij o.a. in „Begin ende Voortgangh van de Ver- 
eenighde Nedorlantscho geoctroyeerdc O.-I. 
Comp.” dat do „grooto heeren of edelluyden 
op ’t Eijlant Bali” gedragen werden in draag
stoelen. Kan men vertrouwen hechten aan de 
afbeeldingen in dat werk, dan bestond zulk een 
tandoe uit twee bamboe staken, waarop een 
soort van bank onder een zeer primitief bamboe 
tentje.

Uit vele plakaten in de 18e eeuw tot beteuge
ling van pracht en praal uitgevaardigd, blijkt 
dat niet alleen in do rijtuigen, maar ook in de 
draagstoelen overdreven luxe bestond. Alleen 
aan do Hoogo Rcgeeringspersonen was hot 
vergund om draagstoelen met glazen of zg. 
chaises k portor met goud of zilver beslagen to 
gebruiken. Wel mochten gebezigd worden ordi
naire draagstoelen en orimonts „zoodanig dezelve 
in practycq zijn”. Uit een in 1752 uitgevaardigd 
verbod op de slaven is op te maken, dat de lijf- 
heeren en lijfvrouwen zich door hunne lijfeigenen 
in draagstoelen of norimon lieten vervoeren In 
de op bl 587 bedoelde regelen voor het transport 
van zieken naarTji-panas (1747) is ook sprake van 
het vervoer por draagstoel of palenquin, waar
voor aan eiken Javaanschen drager op elke halte 
8 stuivers en aan den toczichthoudenden man 
doer x/4 rijksdaalder betaald moest worden.

Op Saparoea was een draagstoel in gebruik 
door 4 porsonon gedragen, en aan elke zijde nog 
2 om den toestol recht te houden, van een kap 
voorzien en met kussens belegd; een model ia to 
zien in het Museum to Rotterdam.

Tegenwoordig zijn voor het bestijgon der 
hooge bergen op Java veelal draagstoelen to 
verkrijgen, die men vervaardigt door aan een 
leunstoel bamboo-stokken te binden; vooral 
dames bedienen zich daarvan.

Omtrent hot gebruik van draagstoelen om
streeks 1860 zij verwezen naar hot in Med. Nod. 
Zendclinggonootsoh. VII (1863) opgenomen ar
tikel van W. Hoezoo „Reizen en Reisgelegen
heden op Java”.

c. Spoortrein en tram. Door het aanloggen van 
spoor- en tram wogen is het reizen in Indiö zeer 
vergemakkelijkt, maar het reizen per spoortrein 
is in Indiö nog verre van comfortabel; Heldring x) 
maakt niet ten onrechte do opmerking, dat het 
comfort in do spoorwagens gering, de hooveel- 
heid rook en ongerechtigheden, welke do locomo
tief toezondt, daarentegen groot is; terwijl do 
„contrólo-manio”, zooals hij het uitdrukt, in 
Indic haar toppunt hooft bereikt. Do snelheid 
der treinen is ovor hot algemeen gering (gomid- 
deld 00 K.M. por uur — de bij het Alg. Regl. in

*) Oost-Azië on Indiö, beschouwingen en
schotsen, Amst. 1899. VII, Het reizen in Tndië.'j^ ,

eenvan een

een

koetsiers op alle mogelijke, en naar Wcsterscho 
begrippen, meestal onpraktische wijzen worden 
aangedreven; de inlanders schijnen er geen be
grip van to hebben, dat de dieren ook wel cens 
rust noodig hebben en dat men veel sneller voor
uitkomt door de paarden in een matigen, maar 
gercgeldcn gang te houden, dan bij tusschenpoo- 
zen in een vliegende vaart (zie verder PAARD).

De hotels en logementen in Indiö zijn, behalve 
op de grootc plaatsen, zeer primitief ingericht 
De gemiddelde prijs der hotels bedroeg tot voor 
cenigc jaren / 5 a / Ö por dag met inbegrip van 
alle maaltijden; bij langer verblijf is schikking 
mogelijk. Op kleine, van de hoofdwegen afgclegon 
plaatsen heeft het Gouvernement, ten behoeve 
van reizende ambtenaren of officioren kloine 
logcorgebouwon — pasanggrahans — opgcricht, 
waarvan ook particulieren gcb'uik mogen maken. 
In do Minahasa zijn deze inrichtingen het best; 
op Sumatra daarentegen zeer gebrekkig; daar 
zijn zo zelfs gowoonlijk niet voorzien van levens
middelen en beddegood, dat do reizigers dan 
zelf moeten medebrengen.

h. Draagstoel. De draagstoel kwam on komt 
nog onder allerlei vormen en namen in den Ar
chipel voor. De meest bekondo is de tandoe 
(Maleisch en Javaansch). Do djoli (van het 
JSanskr. doli - draagstoel) is een grootc draag
stoel, slechts door prinsessen gebruikt en door 
16 personen gedragen. Voor do gordijnen der 
djoli werd een speciaal batik geweven (samen 
djolèn). Een grootc djoli met een gaanderij 
alle kanton er om heen draagt don naam van 
djolang of djempftna (Maleisch djömpana of 
eömpana). Pölangki (Maleisch palangking, 
lie! Portugees.cho palanquin) is een

i

aan

van 
palankijn,
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wordt aangetroffen in do Molukkon en op N.- 
Guinea schijnt wel een der oudste vormen ge
weest te zijn; daarvan komt althans een afbeel
ding voor op do Boroboedoer (80 eeuw na Chr.). 
Voor de namen der in den Archipel voorko-

waar-

IInd. Stb. 1895 no. 300 bepaalde maxima zijn 
voor sneltreinen als regel 75 lv.M. (voor sommige 
snel romen en op spociaal daarvoor aangegeven 
baanvakken zijn groot ere snelheden dan 75 K.M. 
toegestaan. Ind. Stb. 1917 no. 96), voor personen
treinen GO K.M. en voor gemengde treinen 45 
K.M. en voor goederentreinen 40 K.M. per uur; 
voor trams is luidens Ind. Stb. 1905 no. 516 
de maximumsnelheid als regel 30 K.M. per 
uur (op speciaal daarvoor aangegeven baanvak
ken kan die snelheid tot 45 K.M. per uur worden
verhoogd
wijl de treinen, met uitzondering van liet 
traject Batavia—Tandjoeng Priok, waar avond
dienst bestaat, slechts overdag lóopcn. (Zie 
verder SPOOR- EN TRAMWEGEN).

d. Automobiel. In de laatste jaren neemt het ge
bruik van de auto voor het reizen in Indië sterk 
toe. In de buitenbezittingen ondervindt men 
daarbij dikwijls veel last van het gemis aan goi de 
wegen en van bruggen.Overigens is de automobiel 
een in Indië zeer gewaardeerd vervoermiddel.

2°. T e w a t e r. Tijdens de Comp. was het 
personenvervoer te water in den Archipel zeer 
gebrekkig ingericht, daar door de Comp. dat ver
voer zooveel mogelijk werd belemmerd, zoowel 
om den particulieren handel tegen te gaan als 
uit vrees dat personen, die zij liever niet in haar 
gebied zag, aldaar zich zouden vestigen. Geen 
vaartuig mocht van de eene plaats naar de andere 
varen dan met een pas, welke naar vele plaatsen 
niet werd afgegeven. Geregelde diensten voor 
het vervoer van personen bestonden niet tijdens 
de Comp. Wel werd in 1754 een geregelde prauw- 
vaart ingesteld tussehen Batavia, Chcribon, 
Tëgal en Semarang, maar deze diende uitsluitend 
voor postvervoer.

De in 1 SI 1 te Batavia opgerichte prauwveeren 
(tjoenia, djoekoeng en papan) hadden niet be
paaldelijk betrekking op vervoer van personen.

Blijkens het Kol. Verslag van 1849 v/as te 
Batavia het vervoer van personen en hunne 
bagage te water uitsluitend toegestaan aan de 
voerders van de tambangans (kleine prauwen), 
die onder het tjoenia- of buitenprauwenveer 
behoorden en ook aan dezelfde regelen waren 
onderworpen. Ook te Semarang en Soerabaja 
bestond een dergelijk monopolie voor de tam
bangans, welke in de kleine prauwenveeren 
waren ingeschreven. De privilegiën werden in 
1858 opgeheven, zoodat van toen af ieder vrij 
personen mag vervoeren.

a. Stoomschepen. Tussehen bijna alle deelen 
van den Archipel wordt gemeenschap onderhou
den door de stoomers der Kon. Paketvaart- 
Maatschappij, waarvan verschillende diensten 
door het Gouvernement worden gesubsidieerd, 
terwijl vele andere routes worden afgelegd zonder 
subsidie. Waar de booten niet kunnen aanleggen 
wordt de gemeenschap met den wal gevonden 
door kleine bootjes, dikwijls zg. tambangans 
(zeilkano’s) die zich soms met haken aan het in 
volle vaart zijndeschip vastklampen (zie PAKET- 
VAART MAATSCHAPPIJ (KONINKLIJKE).

Eene opgaaf van de andere min of meer gere
gelde stoomvaartdiensten wordt jaarlijks in het 
Koloniaal Verslag opgenomen, waarvan een 
uittreksel voorkomt in den Regeeringsalmanak.

b. Zeilvaarluigen komen over den geheelen 
Archipel in allerlei vormen en onder verschillende 
namen voor, De zg. vlerkprauw, die nog veel

mende vaartuigen voor personenvervoer — 
mede dus gereisd wordt — zij verwezen naar 
VAARTUIGEN.-"-

Gouvorncmontsroizigors. Het „re
glement op het reizen in Ned.-Indië van Euro- 
pccsche burgerlijko Iandsdionaren en andere 
personen” van 1862 (Ind. Stb. no. 153a) is ver
vangen door een nieuw reglement (Ind. Stb. 
1890 no. 209), —gewijzigd bij Ind. Stb. 1902 
441 en 442,welke echtei nog steeds niet in werking 
zijn getreden — dat slechts algemecne en aan 
weinig verandering onderhevige beginselen bevat. 
In afwachting van herziening der uitvoeringsbe
palingen zijn de oudevoorschriftennogvankracht.

De Gouverncmentsreizigers zijn voor de ver
goeding voor reis- en verblijfkosten naarmate van 
hun tractement verdeeld in 4 klassen.

Bij reizen over land op Java en Madoera be
staat de tegemoetkoming voor reis- en ver
blijfkosten in:

1°. postpaarden (niet aan reizigers 4e kl.) 
hetzij van Gouverncmentsv/ege gestationneerd; 
hetzij particuliere postpaarden volgens de daar
voor gesloten overeenkomst door den aanne
mer te leveren (zie hiervoor bl. 587).

2°. reisgeld tot goedmaking van kleine uitga
ven aan het reizen met postpaarden verbonden, 
van 12 cent per paal;

3°. transportkosten, voor reizen zonder post
paarden en voor reizigers 4c klasse, bedragende 
voor reizen wegens plaatsing of verplaatsing voor 
le, 2e, 3e en 4e kl. onderscheidenlijk 80, 65, 55 
en 45 cent per paal, welke bedragen bij reizen 
in commissie en andere reizen beloopen 50, 50, 
35 en 35 cent;

4°. daggeld, voor alle dagen, die de reiziger 
buiten zijn standplaats moet verblijven, van ƒ J0, 
/ 8, ƒ 6 en ƒ5 voor reizigers le, 2e, 3e en 4e kl.

In Ind. Stb. 1872 n°. 77 is opgenomen het 
reglement op het reizen van landsdienaren langs 
spoorwegen, dat aangevuld is bij Ind. Stb. 1873 
no 166 en 1886 no. 72 en in 1887 (Ind. Stb. no. 
250) zooveel mogelijk van toepassing is verklaard 
op stoomtramwegen. De. Gouvernemcntsreizigers 
moeten van deze vervoermiddelen gebruik maken 
wanneer deze hen in de richting van het oord 
hunner bestemming kunnen brengen.

Terwijl viocger steeds voor het reizen per 
spoor en tram werd gedeclareerd, zijn in 1900 
bepalingen gemaakt tot het verstrekken van 
vrijbiljetten op S.S. aan Eur. en inl. landsdiena
ren, do laat^tcn tot den rang van wedono. Ook 
de Ned.-Tnd. Spoorwegmij. is met ingang van 
1° Januari 1901 overgegaan tot het verstrekken 
van dergelijke vrijbiljetten, terwijl verschillende 
tramwegmaatschappijen eveneens zulke maat
regelen hebben genomen.

In de concessievoorwaarden voor spoor- en 
tramwegen wordt tegenwoordig het beding van 
vrij vervoer voor bedoelde landsdienaren ge
steld, boven en behalve de verplichting van 
kosteloos vervoer voor in dienst reizende amb
tenaren van de justitie en politie alsmede dwang
arbeiders en hunne geleiders, dat ook in de vroege
re concessievoorwaarden reeds werd opgenomen.

Voor reizen over zee zijn bepalingen opgeno-

1
I

Ind. Stb. 1911 no. 511) tcr-
!i no.
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RÉJONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

REKENING. Zin BEGROOTING. 
REKENKAMER (ALGEMEENE). Het opper

toezicht op het beheer en do verantwoording 
alle landsgelden en goederen k in Indië opge
dragen aan een college, Algemeene Rekenkamer 
in Ned.-Irdie genaamd »), bestaande uiteen voor
zitter en 6 leden, bijgestaan door een secretaris 
en een uitgebreid personeel van hoofd- en andero 
ambtenaren. Dat oppertoezicht wordt door haar 
uit geoefend overeenkomstig de bepalingen der 
Comptabiliteitswet (Ned. S. b. 1917 no. 275, na
der gew. bij de wetten in Ned. S. b. 1917 nos. 634 
en 702) en met inachtneming van de bepalingen 
harer instructie, vastgesteld bij Ind. S b. 1898 
no. 164; het strekt zich uit zoowel over de ordon- 
natcurs als over de comptabelen in Indië en 
neemt daarbij do begrooting tot richtsnoer, 
waarvan do jaarlijksche rekening, voor zoover 
het beheer inlndië betreft,door haar wordt onder
zocht Over een en ander is gehandeld in de 
artikelen BEGROOTING VOOR NED.-INDIË 
en COMPTABELEN, COMPTABILITEIT.

Blijkens de daar medegedeelde bijzonderheden 
strekt zich het toezicht van de Rekenkamer uit 
over do handelingen van het centraal bestuur 
in de kolonie en behoort haar dus eeno groote 
mate van onafhankelijkheid verzekerd te zijn. 
Daartoe worden voorzitter en leden, die Neder
lander moeten zijn en den vollen ouderdom van 
30 jaren bereikt moe en hebben, door de Konin
gin benoemd en ontslagen (do secretaris door den 
Gouv. Gen.); behalve bij he bereiken van den 
65 jarigen leeftijd — voor welk geval on':slag 
imperatief is voorgeschreven — en on'slag op 
eigen verzoek kunnen zij slechts in bepaalde 
gevallen, in artt. 53 en 54 Comptwet genoemd, 
ui hun ambt worden ontzet of ontslagen. Wan
neer do Gouv.-Gen. meent dat daarvoor aan
leiding bestaa , worden zij in de gelegenheid 
gesteld eene schriftelijke verantwoording in to 
dienen, ja zelfs desvorkiezende zich persoonlijk 
in Nederland iegaan verantwoorden. De Gouv.- 
Gen. heeft het recht den betrokkene inmiddels 
to schorsen. Ook omtrent het verlof buiten 
Indië zijn voor den voorzitter en do leden der 
Rekenkamer bijzondere bepalingen gemaakt; 
wanneer zij daarna in Indië terugkeeren, nemen 
zij on middellijk weder zitting. Wanneer door zoo
danig verlof of op andere wijze, een dier hoofd
ambtenaren in do vervulling zijner werkzaam
heden wordt verhinderd, benoemt de Gouv.-Gen., 
onder nadere bekrachtiging van de Koningin, 
een tijdelijk lid. Do voorzitter en do leden 
mogen geeno andere betrekkingen in dienst van 
den Lande beklecden; door art. 52 der Compt- 
wet en 12 dor Instructie is er voor gezorgd 
dat er geen strijd bestaat tusschen hunne 
ambtsplichten en hunne persoon lijke belangen. 
Do Kamer is in 2 tafels verdeeld; do vordecling 
der werkzaamheden over dio afdeolingen is ge
regeld in art. 18 der Instructie. Wanneer do 
Kamer in vereenigdo zitting vergadert, moeten 
minstons 5 leden tegenwoordig zijn; do tafels 
beslissen mot 3 leden en kunnen zelfs, bij eeu-

rnen in het contract met do Kon. Paketvaartmij., 
zijn met verschillendo andero stoomvaartdiensten 
contracten gesloten, terwijl voor vervoer van 
Gouvernementsreizigers met zeilbooten steeds 
afzonderlijk wordt gecontracteerd door het hoofd 
van

van
gewestelijk bestuur.

Verdunning tot reizen in den 
Archipel. Europeanen en met dezen gelijk- 
gestelden en, in bizondere omstandigheden, ook 
Oostersche Vreemdelingen, kunnen voor een 
bepaalden tijd vergunning bekomen tot reizen, 
hetzij in geheel Ned.-Indië,hetzij in een of meer 
bepaald aangeduide gedeelten daarvan. In ver
band met Ind. Stb. 1902 no. 100 is een speciale 
vergunning tot reizen op Java en Madoera voor 
Europeanen en met dezen gelijkgestelde personen 
niet meer noodig, terwijl voor Vreemde Ooster
lingen een zoodanige vergunning in verband 
met do nieuwe bepalingen op het verkeer voor 
met Inlanders gelijkgestelden hare waarde 
grootendeels heeft verloren. De vergunning tot 
reizen in een enkel gewest der Buitenbezittingen 
moeten Europeanen en met dezen gelijkgestel- 
den vragen aan het hoofdvangewestelijk bestuur; 
die tot re«zen in verschillende gewesten of in ge
heel Ned.-Indië aan den Directeur van Justitie.

Oostersche Vreemdelingen moeten de ver
gunning steeds aan den G. G. vragen.

„Een reisgids of „handbook”, zooals er wel 
voor Britsch-Indië en Japan bestaan, is onze 
Oost nog niet rijk”, schreef Heldring in zijn in 
de noot op bl. 589 aangehaald werk. De reizigers 
in onzen Archipel moesten zich toen behelpen 
met den, ook door hem genoemden zeer handi- 
gen, maar in vele opzichten wel wat al te be- 
knopten „Reisgids voor Ned.-Indië”, door Dr. 
J. F. van Beminden en G. B. Hooyer samen
gesteld op uitnoodiging der Kon. Paketvaartmij., 
en voor reizen op Java van den in 1890 te 
Leipzig, Batavia (G. Kolff en C°.) en Amsterdam 
(Seyffardt) verschenen „Fiihrer auf Java” door 
L. F. M. Schulz.e, welk werk in het Duitsch werd 
gesteld om er meer bekendheid aan te geven, 
en van „Batavia, Buitenzorg en de Preanger” 
door M. Buijs (Batavia, G. Kolff en C°. 1891).

Sedert is onze Oost eenige reisgidsen rijk ge
worden, waarvan wij noemen: Baedekor. Indien, 
Handbueh fur Reisende (Leipzig 1911), waarin 
behalve Britsch-Indië enz. ook Java behandeld 
is: Dr. A. 11. Pareau, Bali en Lombok, reisgids 
voor toeristen (Amsterdam, J. H. de Bussy 
1913); Guido to the Preanger Rcgencies (Ver. 
toeristen Verkeer Batavia 1910), Guido book for 
Batavia and the Vicinitv (dezelfde); Guide 
through Netherlands India (Kon. Palcctv. Mij. 
Amsterdam, J. H. de Bussy 1911); an official 
guide to Eastern Asia, Vol. V East-fndics, publi- 
shed by the Jmporial Government Railways of 
Japan (1917); verder de door do Stoorav. Mij. 
Nederland, Rott. Lfoyd uitgegovon boekjes, 
waarvan eenige reeds genoemd op blz. 584.

Hoewel geen bepaalde reisgids kan nog ge
wezen worden op: „Indië in beeld” door den 
A. N. W. 13. Toeristenbond voor Nederland in
1911 uitgegeven.

Het gebrek aan goede reis- en logeer-gelégen- 
heden, dat in vele streken van den Archipel 
bestaat, wordt dikwijls vergoed door de niet 
ten onrechte spreek woordelijk geworden In
dische gastvrijheid en hulpvaardigheid.

Juni 1919

1) Door Daondels werd voor hot eerst eeno 
„generale Rckonkamer van Irdië” ir gesteld, 
en wel bij besluit van 19 Doe. 1808. Zie Ned.- 
Ind. plakaatboek XV, bl. 403.W. F. G. O.
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ondergrond van brccciën, welke ten N. van Nga- 
wi door de Solo-rivier loodrecht op de richting 
der lagen doorsneden worden. Deze brccciën 
worden naar het Noorden door zanderige incrgels, 

de Zuidzijde door lcalkhoudcnde zand- 
steenen overdekt.

De kwartaire afzettingen in het stroomgebied 
de Solo-rivier bestaan uit bijna horizontale

stemmigheid, met 2 leden een besluit nemen. Da 
Kamer is verplicht jaarlijks een omstandig ver
slag harer werkzaamheden in te dienen, dat in 
vereenigde zitting wordt vastgesteld; hot wordt 
door den Gouv.-Gen. aan den Min. v. Kol. gezon
den en door de Koningin aan do Staten-Generaal 
medegedeeld; voorts doet. de Kamer den Gouv.- 
Gen. zoodanige voordrachten en mededeelingen 
als, volgens haar inzien, kunnen leiden tot ver
mindering of besparing van uitgaven en tot 
cenvoudiging van het geldelijk beheer.

Bij het decentralisatiebesluit (Ind. Stb. 1905 
no. 137) is aan de Algemeene Rekenkamer het 
onderzoek opgedragen van de door do locale 
raden voorloopig vastgestelde begrootingsreko- 
ningen van gewesten of gedeelten van gewesten 
met eigen geldmiddelen. Zij brengt van haar 
bevinding verslag uit aan den Gouv.-Gen., die 
het slot van rekening vaststelt.

In overweging is nog het denkbeeld om aan 
de Kamer het toezicht op te dragen over het 
beheer der landschapskassen.

De controle op het beheer en de verantwoor
ding der Indische geldmiddelen, voor zooverre 
die in Nederland worden gevoerd, berust bij do 
Algemeene Rekenkamer aldaar en geschiedt over
eenkomstig de voorschriften der genoemde 
Comptwet en voorts naar de bestaande of nader 
vast te stellen bepalingen voor do controle der 
Staatsontvangsten en -uitgaven. Van deze werk
zaamheden biedt zij de Koningin jaarlijks een 

f • verslag aan, dat aan do Staten-Generaal wordt 
medegedeeld. ty)

- - RËMBAJA. Zie VAARTUIGEN.
: /y- -* Ct r ' ' REMBANG. La n d b e s c h r ij v i n g. Resi-

■ " " • , dentie van Midden-Java, ten N. door de Java-
zee, ten O. door Soerabaja, ten Z. door Kediri 
en Madioen en ten W. door Semarang be- 

O, * - grensd. In de Java-zee begrenst Oedjoeng 
Lèran de reede van Rëmbang ten O. en Oe
djoeng Awër-awër de reede ,van Toe ban ten 
W. De Noordelijkste punt van het gewest is 
Oedjoeng Bënd&. Van Madioen en Kediri wordt 
Rëmbang gescheiden door eene heuvelreeks, die 
haar hoogste punt bereikt in den G. Pandan, 906 
M. hoog, juist op het grenspunt der drio gewesten.

De oppervlakte van de residentie Rëmbang 
bedraagt 1436 K.M.2. Zij had op het eind 
1905 eene bevolking van bijna l£ millioen zielen, 
waaronder ruim 1000 Europeanen, ^ 18 000 Cbi- 
neezen en ruim 600 Arabieren.

De G. Pandan (897 M.) en de G. Lasëm 
(807 M.) ten Z. van Oedjoeng Lèran, bestaan 
uit oud-tertiaire eruptief-gesteenten 
oppervlakte tot eene bruine klei verweerd. 
Overigens is de bodem van Rëmbang geheel van 
sedimentairen aard; hij bestaat in het N. uit een 
uitgestrekt kalkterrein en in het Z. uit een brcc- 
cie- en mergellerrein, tusschen welke de breedo 
Solo-vlakte gelegen is. Het Noordelijke kalk
steenterrein loopt van de grens met Semarang 
over het midden en Noorden van het gewest 
door tot de Soerabaja’sche grens; het wordt 
alleen afgebroken door de kwartaire gronden, 
gevormd door het stroomgebied van de kali 
Loesi en de kali Gënëng. Bedoelde balkgronden 
bestaan echter niet uit zuivere kalksteen, maar 
zijn vermengd met andesielgruis en worden afge- 
wisseld door mergelbanden en kleisteenen. Het 
Zuidelijke tertiaire gebergte, dat zich langs de 
geheele Zuidergrens uitstrekt, bestaat uit een

- cn aan"

van
banken van rolsteenen, gele klei en zand, in 
vroegeren tijd bij hoogcren waterstand door do 
rivieren afgezet. De bovenste laag dezer afzettin
gen is eene gele klei, aan de oppervlakte eenigs- 
zins donker gekleurd door plantaardige overblijf
selen. Do kwartaire gronden van het gebied der 
Solo-rivier vinden Westelijk eene voortzetting 
in de Rar.doeblatoeng-vallei. Ten O. en ten W. 
van den G. Lasëm ligt nog een klein, vlak, kwar- 
tair terrein, bestaande uit gele klei en witte kalk- 
houdende tuffen. Langs de Noordkust strekt zich 
eene zeer smalle strook alluvium uit, welke alleen 
ten W. van Toeban zich wat dieper landwaarts 
voortzet. Eindelijk ligt ten N. van Bowërno, 
tusschen de Solo-rivier en de Soera ba ja’sche 
grens, een driehoekig stuk alluvium, bevattende 
de r&w& Mlangi en het meer Këdoeng Djarakan.

De rivieren van Rëmbang behooren alle tot 
het gebied van de Noordkust. De Solo-rivier of 
Bëngawan doorbreekt ten N. van Ngawi op 
de grens met Madioen den reeds vermelden Zui
delijken heuvelrug. Over die grens ligt de bed
ding van de rivier ^ 30 M. boven zee. Op Rëm- 
bangschen bodem stroomt zij met vele krommin
gen langs de districtshoofd plaatsen Tjëpoe, Pada- 
ngan, Kalitidoe en Rèngël en de afdeelingshoofd- 
plaats Bodjonëgoro naarde Soerabaja’sche grens, 
alwaar de bedding eene hoogte heeft van 10 M. 
boven zee. De Solo-rivier verdeelt het vrij regel
matige parallelogram, waaruit de residentie 
Rëmbang bestaat, in een grooter Noordwestelijk 
en een kleiner Zuidoostelijk deel. Hare voor
naamste zijrivieren zijn: de Randoeblatoeng, do 
Gënëng, de Gandoeng, de Tidoe en de Patjal. Do 
kali Loesi, mede eene belangrijke rivier, ontspringt 
ten Z.O. van Blora en st roomt in Zuid westelijke 
richting naar de Semarangsche grens, in welk ge
west zij in de kali Sérang valt. Naar het N. stroo- 
men : de rivier van Lasëm en de Randoegoenting, 
grensrivier met Japara.

Nabij de grens met Semarang ligt, op kwar- 
tairen bodem, de uitgestrekte slijkbron Kö.s&ngi, 
welke eene geheel kale oppervlakte van 100 M. 
lengte en 800 M. breedte beslaat, waarop eene 
menigte slijkhoopjes verspreid liggen, waarvan 
enkele nu cn dan slijk en zout water uitworpen. 
Ook worden uitgeworpen, met do klei, stukken 
van de onderliggende mergelkalk, fossiele been
deren en tanden. De bron Kë.sangfi, ligt in dezelf
de lijn en op geringen afstand van de zout- cn 
slijkbronnen van Koewoe en Dj&n&in Semarang. 
In de nabijheid van Toeban vindt men, vlak aan 
zee, éónc, en nabij de kust talrijke andere zoet- 
waterbronnen. De Noordelijkste bron ontlast zich 
gedeeltelijk ook in zee; vooral bij eb ziet men 
het water in het zand opborrelen. Deze bron ia 
nu door een geraetselden put omsloten; zij be
stond al in oude tijden en vormde toen een kleine 
kom, waarvan in een Chineesch bericht van 1416 
n. Chr. melding wordt gemaakt.

In de mergels en kleisteenen ten Z. van Sedan 
zijn cenige bruinkoollaagjes van 0,60 a 0,70 M. 
dikte aan getroffen. Do kolon zijn van geringe
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kwaliteit, zoodat van eeno ontginning niet veel 
te verwachten is. De pctroleum-industrio is 
daarentegen voor dit gewest van groot belang 
geworden. Reeds van ouds waren cenige natuur
lijke petroleumbronncn bekend, maar men meen
de, dat eene exploitatie der bronnen nictlooncnd 
zou zijn, totdat de Dordtsche petroleummaat- 
schappij ook hier aan het werk toog. Te Lëdok, 
te Tinawoen, te Sëmanggi en op nog andero 
plaatsen werden bronnen aangeboord. Het cen
trum der petroleumindustrie is de nieuwe stad 
Tjëpoe, ontstaan uit de gelijknamige desa, bene
vens de desa’s Ngarèng en Panolan. Het is op 
weg een groote stad te worden. Behalve een 
raffinaderij, zijn daar allerlei etablissementen 
verrezen, o.a. een groote smeerolie-, kaarsen-, 
was- en blikkenfabriek. Men vindt er ook een 
centrale houtstapclplaats.

In de Zuidelijke heuvelreeks wordt zachte 
zandsteen gevonden, die tot behakte bouwsteen 
en tegels (de bekende Ngawische tegels) wordt 
verwerkt; verder harde zandsteen, gebezigd voor 
sluizen en dammen; eindelijk harde kalksteen, 
waarvan kalk wordt gebrand en zachte kalk
steen, die, onder den naam van watoe koem- 
boeng, de grondstof levert voor leksteenen, 
grafpaaltjes en lijstwerk. Deze zachte kalksteen 
wordt, aan de lucht blootgesteld, zeer hard. 
Uit de holen van het Zuidelijke kalkgebergte, 
die bewoond worden door ontelbare vledermui- 
zen, wordt salpeter verkregen.

Dc kwartaire gronden in deze residentie zijn 
vergelijkenderwijs het beste bevolkt en bebouwd; 
over het algemeen echter is Rembang tengevolge 
van gebrek aan bevloeiingswater en wegens den 
kalkaohtigcn, voorden landbouw mindergeschik--. 
ten bodem, het minst vruchtbare gewest van Java/

Het bouwgrondareaal van dc Inlandsche be
volking besloeg in 1915 een oppervlakte van:

a. in geregelde cultuur: 
sawahs van levend water voor

zien
sawahs van regen afhankelijk.. 208.623
mocrassawahs.............................
tëgalvelden ................................

b. niet in geregelde cultuur.

Hot meest waarde volle product van Rëmbang 
is het djatihout, voor do cultuur waarvan de lage 
kalkgcbcrgtcn bijzonder geschikt zijn. Al sedert 
eeuwen wordt het djatihout (zie op hot woord 
DJATI) voor den bouw van huizen, bruggen en 
schepen gebruikt. Vroeger geschiedde de aan
koop en het vervoer van dit hout door de bevol
king in heerendienst; in dien tijd zijn tengevolge 
van overmatigen en zorgeloozen aan kap vele 
bosschen vernield. Aan 'het roekeloos gebruik 
van djatihout hebben de Europcesche tabaks
ondernemingen een groot aandeel gehad. 
Sedert de djatibosschen onder het beheer van 
het boschwczon (zie aldaar) zijn gesteld on 
vooral na 1875, in welk jaar een nieuw regle
ment op dien tak van dienst in werking trad, 
worden de djatipcrceelen, na door particulieren 
tegen de betaling van eene overeengekomen som 
te zijn leeggekapt of uitgedund, van Gouverne- 
mentswege opnieuw beplant. Van dc 28 bosch- 
districten, waarin Java en Madoera is verdeeld, 
behooren er 9 tot Rëmbang. De djatibosschen 
beslaan in Rëmbang eene oppervlakte van onge
veer 384.000 bahoe.

De gemiddelde regenval, over 27 jaar berekend, 
bedraagt voor de hoofdplaats Rëmbang 1422 
millimeter per jaar, voor Toeban 1366 en voor 
Bodjonëgoro 1830 m.M. Over het geheel is het 
klimaat, tengevolge van de weinige verheffing 
enden aard van den bodem in alle deelen van het 
gewest vrij warm, maar niet ongezond.

Geschiedenis. Tijdens het Hindoetijd- 
vak maakte de residentie achtereenvolgens deel 
uit van dc verschillende OostJavaansche rij
ken (zie JAVA, Geschiedenis); de tra
ditie kent in het oosterdeel der residentie het 
rijk van Bowërno, welks naam nog voortleeft 
in dien van de aldus genaamde districtshoofd- 
plaats. In het daarop gevolgde tijdvak van de 
vestiging en uitbreiding van den Islam behoorde 
Rembang tot het rijk van Dëmak. Uit dit tijdvak 
zijn de plaatsen Toe ban en Bonang aan de Noord
kust bekend. Bij dc verdeeling van het rijk van 
Dëmak na den dood van Tranggono werden de 
tegen woord igo afd. Bodjonëgoro en een deel vau 
de afd. Blo ra onder den naam van Djipang aan 
een zijner zonen toegewezen; het Iandschap Rëm
bang kwam aan een anderen zoon. Deze land
schappen werden in het begin der 17e eeuw door 
Mataram veroverd. Bij verdrag van 1743 tus- 
schen de Compagnie en Pakoe Boewono kwam 
Rëmbangmet zijne djatibosschen onder het Gouv. 
der Noordoostkust. Onder Daondels werd dit 
Iandschap eene residentie.

Administratief is het gewest verdeeld in 4 af- 
deelingen, tevens regentschappen, nl. Rëmbang, 
Toe ban, Bodjonëgoro en Blora met gelijknamige 
hoofd plaatsen, 7 contrólo-afdeelingen en 23 
districten; het heeft 1829 desa’s. De contróle- 
afdeelingen zijn: Rëmbang, Toeban, Djatirogo, 
Padangan, Blora en Panolan. De standplaatsen 
zijn gelijknamig. De bevolking bestaat uit Java
nen, die in het kleinere Noordelijke deel van het 
gewest Cheribonsch- en in het grootcre Zuidelijke 
deel Solo’sch-Javaansch spreken.

Spoorwegen komen in dit gewest niet voor; 
echter zijn er verscheidene stoombramlijnen, 
alle van particuliere maatschappijen. Langs de 
Noordkust loopt de groote postweg van de Wes- 
ler- tot de Oostergrens. Verder zijn alle districts
hoofd plaatsen door wegey verbonden. Al deze*.

:i!
1

27.608 bouws.

1.526
60.328

178

298.263 bouws.
De opbrengst aan rijst (padi) was bij benade

ring 4.480.000 pikools, d.i. gemiddeld 19.84 pi- 
koels per beplanten en 20.98 pikoels per ge
slaagden bouw.

Aan teelt van zoetwatervisch in vijvers of 
sawahs wordt niet gedaan; trouwens, daarvoor 
is hef gewest te arm aan water. Daarentegen is 
de zecvisscherij er van boteekenis. De veestapel 
bestaaat uit 384.000 stuks hoornvee (runderen 
en buffels), icrwijl er 16000 paarden zijn. De 
klein-veestapel is niet onbelangrijk.

Behalve rijst worden djagoeng, katjang, en 
indigo verbouwd. In 1894 is het monopolie voor 
de koffiecultuur in Rembang opgeheven. Dc ta
bakscultuur voor de Europcesche markt in do 
afdceling Bodjonëgoro, reeds vóór 1854 van veel 
boteekenis in dit gewest, is na een tijdperk van 
grooten bloei,allengs achteruitgegaan; in 1882 is de 
laatste Europcesche tabaksonderneming te Malo, 
district Ngoorapak, afd. Bodjonëgoro, opgeheven ; 
voorde inlandsche bevolking in genoemde afdee- 
ling is de tabakscultuur echter eene ware volks- 
iultuur en eene rijke bron van inkomsten.

Te zanten .
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wegen zijn thans goed per as berijdbaar, behalve 
die van Padangan naar do Madioensche grens.

RËMBANG. Afdceling en regentschap der ge
lijknamige residentie, groot 1032 K.M.®, uitma
kende het Noord westelijke i/7 gedeelte van het 
gewest en begrensd door de afdeelingen Toeban 
en Blora, de residentie Scmarangon de Java-zee. 
De afdceling is verdeeld in 6 districten, nl. Waroe, 
(hoofdplaats Rëmbang), Binangon of Binangoen, 
Kragan, Soelang, Pamotan en Sedan, met gelijk
namige hoofd plaatsen. Zij vormt slechts ééne 
contröle-afdccling; de standplaats van den con
troleur is Rëmbang. Van de Scmarangsche grens 
strekt zich langs de Noordkust eene strook allu
viale en kwartaire grond uit, welke wordt afge
broken door den S07 M. hoogen G. Lasëm, die, 
evenals de Zuidwaarts daarvan gelegen G. Boe- 
tak (677 M.) uit hoorn blende-andcsiet bestaat, 
welke aan de oppervlakte is verweerd tot een 
bruine klei. Het Zuid westelijke deel van de af
dceling wordt ingenomen door een heuvel rij van 
kalksteen, waarlusschcn mergelbankcn worden 
aangetroffen. De rivieren in volgorde van het 
Westen naar het Oosten zijn: de Randoegoen- 
ting, de Soelang, welke langs de districtshoofd- 
plaats van dien naam stroomt, en de rivier van 
Lasëm, in haar bovenloop kali Gong en kali 
Djë'.ak gchecten. Al deze riviertjes hebben een 
Noord waart schen loop ‘en monden uit in de 
Java-zee. De hoofdplaats der afdecling is Rem
bang (zie op dat woord), gelegen aan den grooten 
postwegen door eene stoomt ramlijn Westwaarts 
met Djoewana, Oostwaarts met Lasëm en Zuid
waarts met Blora verbonden. Aan deze lijn ligt 
de district shoofd plaats Soelang, juist op de grens 
tusschen kwartair en tertiair terrein, welk laat
ste voor een groot deel door djatibosch is in ge
nomen. Lasëm is bekend door de gebatikte 
kleedjes, kain Lasëm, die er vervaardigd worden 
en door de bekende sigarenkokers en andere 
kleine voorwerpen van pauweveeren gevlochten. 
Met deze laatste industrie houden de Chineezen 
zich bezig. Een weinig ten O. van Lasëm ligt 
Kadjar, waar de bronnen voorkomen, die Lasëm 
en Rëmbang en tussebenliggende desa’s door een 
pijpleiding van water voorzien. De desa Bonang, 
7.5 K.M. van Lasëm, een bloeiend visschersdorp, 
is bekend doordat Soesoehoenan Bonang daar 
leefde en stierf. Een voornaam middel van be
staan vindt de bevolking van de stranddesa’s 
dezer afdceling in de vischvangst. De voormalige 
zoutpannen ten W. van de desa Waroe zijn tot 
vischvijvers ingericht. ’

RËMBANG. Hoofdplaats van het gelijknamige 
gewest, de afdecling en het regentschap van dien 
naam, vlak aan zee gelegen. Hare grenzen zijn 
vastgesteld bij Ind. SLb. 1886 no. 82. Aan de 
Westzijde vormt het riviertje Gënëng de grens 
der hoofdplaats. Het residentiebuis ligt op nau
welijks 50 M. van het strand, dat droog en zandig 
is. Tengevolge hiervan is de ligging der plaats ge
zond te noemen in vergelijking met andere ge- 
westelijkc hoofd plaatsen aan de Noordkust van 
Java. Naast het residentiebuis ligt de in 1829 
uit vrijwillige bijdragen opgerichte protestant- 
sche kerk, een gebouw met een koepel gedekt en 
merkwaardig door den fraaien predikstoel, die 
dooreen Javaan is vervaardigd. De Europeeschc 
wijk ligt in het Oostelijke, de Chineesche in het 
Westelijke gedeelte der plaats. Deze laatste 
bestaat bijna -geheel uit steenen huizen, waartus-

schen de fraaie, rijk versierde klëntèng, met twee 
steenen leeuwen voor den ingang, do aandacht 
trekt. De inlandscho wijken met do regents- 
woning, de aloen-aloen en de moskee liggen ten 
O. en gedeeltelijk ten Z. van de Europeeschc wijk.

De hoofd plaats had op het eind van 1905 
ruim 13.000 inwoners,waaronder 170 Europeanen 
(tegen 200 in 1840, volgens Bleeker), ruim 2000 
Chineezen en een 10 tal Arabieren. Do inlandscho 
nijverheid ter hoofdplnats brengt voort: geweven 
en gebatikte hoofddocken en saroengs, karoeng- 
matten en gëmoeti-touw voor prauwen; verder 
is er uit voer van trasi, troeboek en krocpock.-f f

RËMBËS. District van de conlróle-afdecling, 
het regentsohap en de afdecling Toeban, residen- 
tie Rembang; met eeno oppervlakte van 370 
K.MA Het district telt 91 desa’s.

RËMËK DAGING (jav.). Zio EXCOECARIA 
BICOLOR.

RËMËNG (soend.). Zio CRATOXYLON.
RËMOEK DAGING (mal.). Zie SHOREA 

LEPROS ULA.
RËMOEK DJOENG of REMOEDJOENG (jav.). 

Zie ORTHOSIPHON.
REMONTE. (Aanvulling 

materiaal bij het leger). Tot 1902 was liet leger 
uitsluitend gcremontcerd met inhcemsche paar
den (hengsten), hoofdzakelijk van het Sandel
hout- en het Makassaarsche ras, de berg-artillerie 
bovendien (sedert 1863) gedeeltelijk ook met 
muildieren. Deze laatsten werden aanvankelijk 
in Syrië en Noord-China, later te Chefoo (China) 
aangekocht. De benoodigde paarden werden 
aanvankelijk op veilingen op de hoofd plaatsen 
van Java aangeschaft, alwaar Arabische koop
lieden jaarlijks geregeld scheepsladingen van 
Cklebes en van de Kleine Socnda-cilanden aan-

ft

het paarden-van

brachten. Daar door deze wijze van aanschaffing 
niet steeds in de behoefte aan legerpaarden kon 
worden voorzien, werden meermalen commis- 
siën van bereden officieren naar Soemba en Zuid- 
Colebes gezonden om ter plaatse, rechtstreeks 
van de eigenaren, paarden aan te koopen. Plan
nen om op Timor (1868), op Soeraba (1875) en 
te Makassor (1878) stoeterijen ten behoeve van 
het leger op te richten, zijn óf mislukt óf nooit 
tot uitvoering gekomen.

In 1888 werd te Poerabaja (afd. Soekaboemi 
van de res. Preanger Regentschappen) een re- 
montc-dcpöt opgericht, alwaar 2- è, 3-jarige 
paarden van verschillende inheemscho rassen 
werden opgekweekt, om op 4Y2- a 5-jarigcn leef
tijd aan de cavalerie of de bereden artillerie te 
worden afgeleverd. In 1902 werd dit remonto- 
depöt overgebracht naar het zeer ruime, nieuw 
gebouwde établissement nabij Padalarang, even
eens in de res. Preanger Regentschappen. Bij 
Gouv. besluit van 27 Augustus 1005 no. 7 (Bij- 
blad no. 6329) werd, ter vc-rbetering van het 
inheemscho paardenras, aan het remonte-depót 
een tamme stoeterij verbonden, onder het beheer 
van den directeur van dat depot. E;rst iri 1908 
(Kon. besluit in Ind. Stb. no. 240) werd 
het remonte-depót in de formatie van het leger 
opgenomen, terwijl in 1912 (Ind. Stb. no. 
291) werd bepaald, dat hel, instede van on
der een hoofdofficier der cavalerie, gesteld 
worden onder een hoofdambtenaar, 
rend onder het Departement van Landbouw, 
met den titel

zou 
ressorten -

van „Directeur van stoeterij en 
remonte-depót te Padalarang.”

j
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i geheel verboden, welk verbod gehandhaafd bleef 
tot Oetober 1918, toen wederom vergunning tol 
ui,voer van paarden lager dan 1.47 M werd toc-
gC3taan.

In 1915 werden door hot Legerbestuur onder- 
handelingen aangeknoopt met de op het Idjèn- 
plateau gevestigde N.V. Veeteelt Onderneming 
Djampit teneinde te geraken tot het fokken al
daar van legerpaardcn en zoodoende de remon- 
tcering zooveel mogelijk onafhankelijk van het 
buitenland to maken. Voor dit doel is bij de sup- 
pletoire Indische begrooting voor 1917 een bedrag 
van ƒ 200.000 toegestaan, dat — gedeeltelijk 
in werkkapitaal gedeeltelijk in fokmateriaal — 
als renteloos voorschot aan genoemde N.V. is 
verstrekt.

Volledigheidshalve zij hier nog melding ge-* 
maakt van de ordonnantie in Ind. Stb. 1916 
no. 355, waarbij is vastgestcld eene regeling 
van de keuring en registratie van paarden, 
in het bezit van particulieren, teneinde te weten, 
over welke paarden en voor welke doeleinden het 
legerbestuur bij mobilisatie kan beschikken, ter 
voorziening in de alsdan grootcre behoefte. 
Einde 1915 was de sterkte aan legerpaardcn 
2643 stuks en 50 muildieren. Zie ook het artikel 
PAARD * f &2,i

RÉMPANG. Eiland, behoorende tot do af- 
decling Tandjoeng Pinang der residentie Riouw 
en Onderh. Zie TANDJOENG PINANG.

RËMPËLAS (tav.). Zie FICUS AMPELAS.
RENDA, Zie Supplemonfc.
RÈNDÈNG. Het loof van den grondnoot, 

Arachis hypogüea, dat als veevoeder wordt ge
bruikt. Ook de Javaansche naani voor een 
soort van H ydrocotylc.

RËNDJOEWA. Zie RANDJOEWA.
RËNGAS (mal.). Zie GLUTA.
RÈNGASDÈNGKLOK. District van de afdec- 

ling Krawang, residentie Batavia, met 39 desa’s.
RÈNGAT (RINGAT). Plaats aan de Kwantan, 

ongeveer 157 K.M. stroomopwaarts aan beide 
oevers der rivier gelegen. Zij is sedert 1878 de 
hoofd plaats van doafdeelinglndragiri der residen
tie Riouw en Onderhoorighedcn, de standplaats 
van den Assistent-Resident, van den aan hem 
toegevoegden Adspirant Controleur en van een 
douane ambtenaar. Vroeger was daar ook de Soe- 
tan van Indragiri gevestigd.Door de overname der 
pachten en in- en uitvoerrechten door hetGouvt., 
zoomede door de uitgifte van woeste gronden 
aan particulieren voor tabakscultuur, die echter 
nooit tot ontwikkeling is gekomen, vermeerder
den de inkomsten van den Soetan zoodanig, dat 
hij zich een voor een inlander vorstelijk gebouw 
kon doen zetten, dat in 1896 gereed kwam en 
gelogen is op den rechteroever der Batang Kwan
tan, ongeveer een uur boven do hoofd plaats. 
Vroeger was het Europeesch etablissement te 
Kocwala Tjönako, waar do Nedorlandsohe vlag 
liet eerst werd gehoschcn; daarna te Pukan Laïs, 
waar de toenmalige assistent-resident verblijf 
hield, maar van beide posten is niets meer over. 
Rèngat, het centrum van don handel in Indragiri, 
is een uitgestrekte kampong, langs beide oevers 
van de rivier een smalle strook gronds beslaande. 
Die oevers vormen langs den geheelcn beneden
loop der rivier als het waro dijken, waarachter 
het terrein aanstonds veel lager wordt, in den 
regentijd geheel onder water staat en in den dro
gen t ijd moerassig is. Het Oostclijk gedeelte van

In 1902 werd een begin gemaakt met het re- 
montecren van de cavalerie met uitheemscho 
paarden, terwijl in 1905 werd besloten ook de 
bcrcdcn-artilleric met die paarden te remon- 
teeren, zoowel ter vervanging 
sclie paarden als van de muildieren (bij de berg- 
artillcrie). Daar een proef met uit Perzië aange
voerde z. g. Pcrsian Gulf Arabs, leerde, dat deze 
paardensoort, wegens hare overheersekende 
slechte eigenschappen als legerpaard ongeschikt 
was, (Kol. Verslag 1906), werd voortaan uit
sluitend met Australische paarden geremon- 
teerd. In 1907 was de cavalerie geheel van die 
paarden voorzien, in 1909 ook do veld-artille
rie, terwijl toen reeds bij drie van de vier berg- 
batterijen de muildieren door draag-trekpaarden 
waren vervangen. Thans worden inhecmsche 
paarden alleen nog gebezigd als munitiedraag- 
paarden bij de bergbatterijen en voorts als 
draagtrekdicren bij den transporttrein.

Aanvankelijk werden de Australische paarden 
voor het leger aangekocht op Java uit de dieren, 
die daartoe door handelaren uit Australië der
waarts werden overgebracht; daar deze wijze 
geen voldoende waarborgen schonk voor een ge
regelde aanvulling van het benoodigde paarden- 
matcriaal, werd in 1906 (Kol. Verslag van dat 
jaar) besloten, dat eene commissie van 3 offi
cieren één of tweemaal per jaar naar Australië 
zou worden gezonden ten behoeve van den aan
koop zoowel van volwassen paarden voor rccht- 
streeksche aanvulling van de bereden wapens 
als van vierjarige paarden voor het remonte- 
depöt.

Bij de alg. order voor het leger 1909 no. 122 
zijn vast gesteld „Algcmcene voorschriften be
treffende de aanschaffing, enz. der tot het leger 
behoorende paarden”, aan welke voorschriften 
als aanhangsel zijn toegevoegd: „Instructiën 
voor den aankoop, de afkeuring en afmaking 
van troepenpaarden”. Aan tc koopen Australi
sche paarden mogen niet jonger dan 3 en niet 
ouder dan 7 (cavalerie) of 8 jaren (artillerie) 
zijn, paarden jonger dan 5 jaren worden in het 
remonte-depót opgenomen, aldaar opgekweekt 
en geleidelijk aan den ruiter gewend, om daarna 
ter verdere, africhting aan de cavalerie of de 
artillerie te worden overgegeven. Vcrcischto 
hoogte 1.47—1.55 M. voor rijpaarden, 1.47— 
J.58 M. voor rijtrekpaarden, 1.40—1.50 M. voor 
draagpaardon der artillerie. Inhecmsche paarden 
voor den trein en munitiedraagpaarden voor 
do artillerie worden op Java, — voor tijdelijk 
buiten Java gelegerde gedeelten van den trein 
ter plaatse — aangekocht; zij mogen niet jonger 
dan 3 en niet ouder dan 7 jaren zijn en moeten 
een hoogte hebben van 1.17—1.30 M.

Toen bij het uitbreken van den Eur. oorlog 
in 1914 do uit voer van paarden uit Australië 
werd verboden, werden in 1915 door een naar 
China gezonden commissie 248 Mongoolsche 
pony’s en 20 muildieren aangekocht (zio Ind. 
Mil. Tijdschrift 1916, blz. 48—80), waarvan de 
eerste slechts matig als troepenpaard voldeden, 
zoodat van verdere aanschaffing van dit paar
den materiaal werd afgezien. In hetzelfde jaar 
verleende het Australische Gemcenobest toe
stemming voor den aankoop van oen 200-tal 
legerpaardcn, mits lager dan 1.47 M., van welke 
soort er 250 werden aangeschaft. Kort daarop 
echter werd de uitvoer van paarden uit Australië

van de in heem-
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3
tjong-letterteokons vindt men o.n. in do „Tabel 
van oud- en niouw-Indisclie Alphabetten. Bijdra
ge tot de palaeographie van Nederlandsch-Indië” 
door K. F. Holle (Uitgave Bat. Gen. v. K. en W. 
1877.. 1882, bl. 11. 20,28, 29); „Do talen en letter
kunde ,van Middon-Sumatra” door A. L. van 
Hasselt die t ovens oonige teksten iD Rent jong- 
schrift gooft (Midden-Sumatra, dl III, 2. p. 7— 
23). „Verklaring van hot Rawasche Rèntjong- 
schrift in de ondorafd. Rawas (res. Palembang^” 
door L. F- Wcslj (Tijds. Binn. Bostuur III (1889), 
achter p. 3G6. ).,Pesomah Ocloe Manna op het ei
land Suraatra” door J. van Meurs, (Studiën 23e 
jg. XXXVI (1S91) — Letterschrift der Pesemali 
oeloe Manna —>; „Bijdrage tot de kennis van hot 
Midden Maloisck (Bësömahsch en Sërawajsch dia
lect” door O. L. Helfrich (Verh. Bat.- Gen. v. K. 
en W., dl LIII (1904), p. 198—200).

RËNTOK KOEDA. ZicMUZIEK ENMUZIEK- 
INSTRUMENTEN.

REQ.: Hoofd plaats der onderafdeeling Noord
en West-Manggarai van do afdeeling FJores, ge
legen aan de N.kust. Het ligt in het ressort Reo 
van het op Flores gelegen gebied van het land- 
scha p Bi ma. ‘ ? ')

RËRÈK (jav.). Zie SAPINDUS RARAK.
RËSAK (mac.). "Zie SHOREA en VATICA.
RËSAM (mal.). Zio GLEICI-IENIA.
RESERVE (KOLONIALE). Zio KOLONIALE 

RESERVE.
RESIDENT. Zie BESTUUR. Dl I, bl. 281 

De naam duidt oorspronkelijk op een soort 
gezant der Compagnie, „resideerend” bij 
het hof van een inlandsch vorst, gelijk nog 
thans het Franschc koloniale staatsrecht van 
„resident gónéral (supérieur)” pleegt te spreken, 
wanneer een landvoogd of onderlandvoogd ge
plaatst is naast en boven een zelfbesturend 
vorst (Marokko, Tunis, Cambodja, Annam).

RËSIKI (jav.). Zio MICHELIA MONTANA.
RËSOELA (jav.). Zie METROXYLON.
RÉSUMÉ'S betreffende do rechten der in 

landscho bevolking op den grond, zio dl 1, bl. 
820. Voor de heerendiensten (zie aldaar) is 
slechts een eind resumé gepubliceerd.

RËTÉH. Landschap, te voren onderdeel van 
het voormalige Sultanaat Lingga-Riouw, thans 
een district der afdeeling Indragiri. Het land
schap omvat het stroomgebied van do Rötéh- 
rivier en het benedengedeelte van dat van hare 
voornaamste bron rivier de Gangsal, waarmede 
zij zich ongeveer een dag stoomens van de mon
ding links vereenigt. Ten Zuiden grenst het land- 
schap aan de residentie Djambi; van Tandjoeng 
Laboe volgt de grens de waterscheiding tusschen 
de Tocngkal- en Rötóh-rivieren.

De bodem van het landschap bestaat geheel uit 
alluvium, is voor verreweg het grootste gedeelte 
zeer moerassig en geheel met woud bedekt. In 
het W. en Z. W. is het terrein hooger en rijzen 
de zandsteen heuvels geleidelijk tot een hoogte 
van 100 M. De ondergrond is daar meerendeels 
zware klei.

Van de beide bron rivieren is de Gangsal de 
voornaamste; zij heeft den langsten loop, ont
springt in de heuvels op de grens met Djambi, 
stroomt met vele kronkelingen eerst in Noorde
lijke, daarna in Oostelijkc richting. Na de vei - 
eeniging in de nabijheid van Kola Baroe of 
Koeala Rëtóh, met de Rötéh, die uit het Zuiden 
komende loodrecht invalt, maar hoogerop in

do hoöfdplaats op den rechteroever is Gouvernc- 
mentsgrond, gedeeltelijk in 1838 afgestaan, ge
deeltelijk in 1893 verkregen tegen teruggave van 
een stuk van het in 183S aangewonnen terrein. 
Daar bevinden zich de gouvernementsgebouwen: 
assistent-resideutswoning met kantoor, kazerne 
voor de gewapende politiedienaren, vrij groote 
steenen gevangenis, pasanggrahan, inlandscho 
school en douanekantoor. Voorbij het douane
kantoor bevindt zich de nette Chineeschc wijk, 
bestaande uit aaneengeschakelde ködeis(winkcls). 
Boven Rèngat, aan den rechteroever van de 
rivier, treft men, behalve de verspreide woningen 
der bevolking, ook do verblijven der leden van ; 
de Soelansfamilic aan. Lage waterstanden komen 
voor van April tot en met Octobcr, maar dik
wijls is de waterstand tot in Juni nog voldoende 
om met stoomschepen van 7 voet diepgang tot 
Rèngat te komen. Bij langdurige droogte staat 
er soms slechts 5 voet of zelfs minder water 
in de rivier, in het hartje van den regentijd stijgt 
het niveau tot 16 voet.

Er is een levendig handelsverkeer met Singa
pore, door kleine stoomers met Chineeschc super- j 
carga’s in geregelde vaart onderhouden; die 
stoomers vervoeren ook passagiers en varen de 
post tusschen Singapore en Rèngat vice-versa.

Het zielental is niet groot, doch gestadig toe
nemende, ook door de zich daar vestigende ge
wezen Javaansche koelies der groote landbouw
ondernemingen in de buurt.

RÈNGÈL. District van de controle-afdeeling, 
het regentschap en de afdeeling Toeban, resi
dentie Rembang; met eene oppervlakte van 
348 K.M.2. Het district telt 107 desa’s. Er is 
een levendige tabakshandel. Bij de gelijknamige 
districtslioofdplaats komt een riviertje uit een 
diepe grot te voorschijn.

RËNGKONG. Zie MUZIEK en MUZIEKIN
STRUMENTEN.

REN HAGEDIS. Europeesche naam voor het 
hagedissengeslacht Tachydromus (zie onder fam. 
LACERTIDAE).

RENTEVERBOD (MOSLIMSCH). Zie ISLAM 
Dl. II blz. 171; vgl. C. Snouck Hurgronje, .Ne
derland en de Islam (Leiden, 1915) blz. 35 v.y.,

\ -Th'. \V. JuijnbollHandl. t.d. kennis d, Mohamm.
' wet, blz. 268 v.y., Handb. d. Islam. Geselzes blz.
'270 v.v.

RÈNTJONG of RËNTJONG. Benaming van het 
letterschrift, dat in zwang is, zoowel bij de Mid- 
den-Maleische bevolking van de residen.ies Bon- 
koelcn en Palembang als bij de Rédjangers en de 
Lëbongers (gewest Benkoelen). Het is eene varië
teit van het voorheen ingevoerd Indische schrift 
en nauw verwant met het Lampongsche en Ba- 
taksche schrift . Het ontleent vermoedelijk zijn 
naam aan het Maleische woord „rentjong” d. i. 
schuin, scheef, puntig toeloopend — waaronder 
dan de vorm der letters wordt aangeduid. De let
ters worden met een puntig voorwerp op de 
gladde zijde van bamboelatten, hoorn, ivoor, enz. 
gegrift. Vroeger werd ook met een soort inkt op 
boombast geschreven; tegenwoordig echter wordt 
veel ven papier en potlood of inkt gebruik ge
maakt. Rèntjongschrift kan dus worden be
schouwd als een schriftsoort, en die naam zou 
daarom kunnen worden gegeven aan elk schrift 
op Sumatra (om ons tot dio eiland te bepalen) ge
bruikelijk, met uitzondering van het zg. Maleisch- 
Arabische karakter. Een afbeelding van de Rèn-
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Aan de Gangsal liggen de kampoeng’s Pësagoc- 
an, Bringin en Pëngalian, uit enkele hutton be
staande; aan de Rëtóh Bringin, Baloi, Toepei, 
Tambangan en Soeroctan, van niet veel meer be- 
teekenis dan de vorige. De voornaamste plaats 
is Kota Baroe, (zie aldaar), gelegen op de land
tong bij de samenvloeiing van Gangsal en Rëtóh, 
ongeveer 36 zeemijlen stroomopwaarts van de 
monding.

Vóór de expeditie van 1858 was Kota Baroe, 
waar toen ook Panglima besar Soeloeng zetelde, 
eene belangrijke Maleische vestiging, uit een vijf
tigtal op 5 a 6 voet hooge palen gebouwde huizen 
bestaande. Daarna eerst zeer achteruitgegaan, 
begint het plaatsje thans weer op te komen.

Wegen of paden zijn er niet, zoodat de com
municatie met sampan’s geschiedt, die vlak en 
breed zijn, om gemakkelijk tegen den feilen 
stroom te kunnen oproeien.

De bevolking houdt zich bezig met ladang- 
bouw, voornamelijk van pisang, rijst en aard
vruchten, die in den vruchtbaren bodem welig 
groeien. De Rëtóh-rijst is lang en dun van korrel, 
van goede kwaliteit, maar kan niet lang bewaard 
worden.jln goede jaren wordt een weinig uitgo-}£'■/- ' 
voerd rfaar de naburige eilanden. De klappcr- 
cultuur is toenemende. Hier en daar komen vele 
doerian boomen voor; andere vruchten zijn 
schaarsch. Ook liet inzamelen van boschproduc- 
ten is een belangrijk middel van bestaan. De 
veestapel bestaat uit eenige weinige karbouwen 
en geiten. De karbouwen worden te water ver
voerd; men laat ze achter de sampan aanzwem
men, terwijl de kop van het dier met een rotan 
wordt opgehouden. Vertoont zich een krokodil, 
dan laat men de rotan los, om den karbouw 
gelegenheid te geven den krokodil te verjagen.

De riviervischvangst dient nagenoeg uitslui
tend voor eigen gebruik. In de delta-armen wordt 
echter eene groote hoeveelheid garnalen gevan
gen, die gedroogd naar Singapore wordt uitge
voerd. Van meer betcekenis is de zccvisscherij, 
waaraan niet alleen de walbewoners, maar ook en 
vooral de orang laoet deelnemen, die zich in 
hunne prauwen voor de mondingen der rivier 
ophouden.

. Sedert 1S99 is ook Rëtéh in liet tolgebied opge
nomen en te Poelau Kidjang in het deltagebied 
der rivier een ontvangkantoor voor de in- en 
uitvoerrechten gevestigd.

Geschiedenis. Niet ver van het begin 
der delta valt links do uit het N. komende 
Soengei Sëpi in dcBataparang. Hier was hettooneel 
van het verzet van den Panglima bësar, Tëngkoo 
Long, een gewezen zeeroover, die van het zelf
bestuur van Lingga-Riouw vergunning had ver
kregen zich aan de Rëtóh to vestigen en die met 
groote dapperheid de zaak verdedigde van zijnen 
vorst, den in 1S57 afgezetten sultan van Lingga- 
Riouw, Machmoed Moethlafar Sjah. Zijne ver
sterkingen werden door de in Nov. 1S58 gezon
den militaire expeditie vernield en hij zelf 
sneuvelde met velen der zijnen.

In 1861 deed een bende Rëéhers, onder aan
voering van zekeren Datoe Moeda Is mail, eon 
inval in het Tocngkalsche, welks hoofd Pangó- 
ran Badri over do grens met Rëtóh in geschil 
was met den daar ge vestigden wakil van Ling
ga-Riouw Radja Bërima. Van Gouvernemonts- 
wege werd een commissie naar Rëtóh tot onder
zoek gezonden, die de zaak beëindigde.

Noordoostelijko richting voornamelijk langs de 
Noordgrens van het landschap stroomt, blijft de 
rivier de Oostelijke richting behouden en valt 
met drie armen in zee, do Palah Parang in het N., 
de Tëngah in het midden en de Tërap of Kërana, 
in het Z., die de riviereilanden Asam of Kit jang 
en Roekoe omsluiten. Voor de monding ligt een 
modderbank, waarin een geul, die met laag water
6 ft, 7 voet diep is en toegang verleent tot do 
Palah Parang, waarin bij laag water 11 voet 
water staat en die het beste vaarwater naar do 
rivier is; de beide andere zijn minder goed be
kend, maar de Tëngah is door stoomschepen met
7 voet diepgang (o bevaren. Tot nabij de uitwate
ring der Gangsal is het water der bij laag water 
hier en daar slechts 5 voet diepe rivier zeer mod
derig; daarna wordt het helder, maar met bruin- 
roode kleur, waarschijnlijk door de oplossing van 
looizuurhoudende plantendeclen, en eerst in den 
bovenloop is het kleurloos. De Gangsal is tot 
boven Pëngalian bevaarbaar voor schepen van 7 
voet diepgang, die de Rëtéh slechts enkele boch
ten kunnen opvaren.

Eb en vloed doen zich gevoelen tot ongeveer 
een mijl boven de vereeniging der beide bron- 
rivieren met een verval van ongeveer 10 a 12 
voet. Tot daartoe zijn de oevers deels laag met 
rizophoren en nipah begroeid, deels wat hooger 
met een meer vasten bodem; slechts hier en daar 
verbreekt een hutje met omliggende ladang de 
eentonigheid. In de bosschen zijn goede hout
soorten overvloedig en aan den bovenloop der 
rivier komen uitgestrekte bamboebosschen voor, 
die het materiaal leveren voor de vlotten, waar
mede producten worden afgevoerd.

Van de dierenwereld trekken hier de bij mil- 
liarden voorkomende muskieten, een vreeselijke 
plaag als ze zijn, het meest de aandacht, veel 
meer dan de enkele reiger, marabout en ijsvogel 
en de krokodillen, die in de modder of op een 
omgevallen boomstam zich koesteren in de zon
newarmte. En als de avond is gevallen, worden 
langs de oevers struiken en boomen verlicht door 
ontelbare kevertjes, die zich op de takken en 
bladeren bewegen en wier flikkerlicht een helder 
schijnsel in het water werpt. Meer landwaarts in 
vinden we de boschfauna van Sumatra’s Oost
kust. Van de zoogdieren veel olifanten, tijgers, 
varkens, herten en apen.

Aan den bovenloop der Rëtóh, tusschen de 
kampongs Baloi en Bringin en een paar uur bo
ven laatstgenoemde nederzetting komen in den 
alluvialen bodem bruinkolen voor in horizon
tale lagen. Zij werden in 1847 door den Engd- 
schen kolonel Low en in Jan. 1849 door luit. t. z. 
G. F. de Bruyn Kops, en Dr. C. J. H. Huberwald 
onderzocht. Voor zoover zij aan den dag komen 
lungs en nabij den rivieroever varieert de dikte 
der lagen van 1—4 voet. De kool is vrij zuiver, 
glinsterend zwart op de breuk, licht en bros. 
Waarschijnlijk zijn de drie vindplaatsen dcelen 
van een enkele laag. In het laatst van do eerste 
helft der vorige eeuw werden de kolen door Cbi- 
neescho arbeiders voor rekening van den Sultan 
ontgonnen, die een contract tot lovering had ge
sloten met een particulier te Singapore.

Zijriviert jes van de Gangsal zijn de Soengei E- 
rangen Soengei Pëngalian, beidclinks;vanden bo
venloop der laatste voert een voetpad door het 
oerwoud naar hot gelijknamig rechter zijriviertje 
van de Batang Koeantnn of rivjer van Indragiri.
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IV (1918) kol. 1144; voor Incliö is zijn optreden 
van belang geweest, doordat hij uit do sinds 
1819 door llcinwardt uit Java overgezondon 
oudheden een Indische afdooling aan zijn Mu
seum vormde en door de groote zorg, aan die 
afdeeling besteed, de mogelijkheid heeft ge
schapen tot de beoefening in Nederland van 
de Javaansehc oudheidkunde on kunstge
schiedenis. Zelf heeft hij ook het zijne daartoe 
bijgedragen door zijn in 1824 opgestelde, in 
1826 in deel 3 dor Gedenkschriften van do 
Dorde Klasso van het Kon. Nod. last. v. Wc- 
tcnsch., Letterk. en Schoone Kuasten ver
schenen „Verhandeling over drie groote steenon 
beelden, in den jare 1819 uit Java naar dc 
Nederlanden overgezonden”. DB opstel, ge
schreven naar aanleiding van een drietal stuk
ken uis Singasari, getuigt van groote scherp
zinnigheid en niet minder waardeering voor 
deze kunst, en is te beschouwen als do eerste 
wetenschappelijke behandeling van een onder
werp uit de Ilindoe-Javaansche kunstgeschie
denis.

REVISIE. Zie RECHTSWEZEN.
RÈWOELOE (jav.). Zie HIBISCUS ABEL- 

MOSCHUS. f-fS •
REYNIERSZ (CAREL). Geb. te Amsterdam 

in 1602. Opperkoopman en gouverneur en direc
teur van Coromandel zijnde, werd hij in 1636 
Raad extraordinair van Indië cn in Dec. 1638 
raad ordinair. Na eenigen tijd in het moederland 
vertoefd te hebben, keerde hij in 1645 in Indië 
terug, werd pres. van schepenen en pres. van 
weesmeesters cn 26 April 1650 Gouv.-Gcn. In 
1653 werd hij door de H.H. XVII teruggeroepen, 
doch overleed 18 Mei van dat jaar te Batavia 
vóórdat hij de tijding daarvan ontvangen had. 
Hij t oonde zich een ijveraar voor dc verbreiding 
van den Christelijkon godsdienst en vaardigde op 
aandringen van den Bataviaschcn Kerkeraad 
zelfshei besluit uit om doMoorsche enChineeschc 
tempels ter hoofdplaats af te breken, doch dit 
besluit werd niet ten uit voer gelegd, omdat de 
Raad van Indië vreesde dat een zoo scherpe 
maatregel do oorzaak zou worden van hel 
verlaten van Batavia door do nijvere en haast 
onmisbare Caineescke gemeente. Tijdens zijn 
bestuur werden de nagelboomcn in de Moluk- 
ken, behalve op Ambon, uitgeroeid, een contract 
met den Sultan van Ternatc gesloten, de Kaap 
de Goede Hoop in bezit genomen en tegen dc 
Portugeezen op Caylon strijd gevoerd.

REYNST (GERARD;. Geb. te Amsterdam, 
zoon vanP.Reynst en 'J'. Zij vort. Hij was koopman 
te Amsterdam, dcelgonoo. in verschillende roodc- 
rijon voorde vaart op Indië on CJuina en van de 
oprichtingdcrComp.af een harcr bewindhebboren. 
Den 20en Febr. 1613 werd hij tot Gouv.-Gcn. be
noemd cn daarna van cone instructie voorzien. Hot 
behoorde tot zijno instructie om den toenemendon 
invloed der Engelse hen in de Molukken tegen te 
gaan. In 1614 kwam hij te Bantam aan, waar 
hij 6 Nov, van dal jaar het bestuur aanvaardde. 
Hij hield zich den moesten tijd in de Moluk
ken op, keerde in 1615 naar Java terug en 
zoi'gde zelf voor de overbrenging van hc. Nod 
handelkantoor van Grissee naar Japara, dat 
sedert oen geruimen tijd het hoofdkant oor der 
Comp. over Midden- en Oost-Ja va zou blijven. 
Hij overleed 7 D c. 1615 in het fort Jakatra. 
Op zijn karakter wordt eonig licht geworpen door

Bij de inlijving van het Sultanaat Lingga- 
Riouw en onderhoorigheden bij liet rechtstreeks 
door het Gouvernement bestuurd gebied (1913) 
kwamen de landschappen Rötéh, Gaocng, Man- 
dah cn Katëman, als onderhoorigheden van dat 
Sultanaat, van zelf ook onder hot rechtstreeksch 
bestuur van het Gouvernement.

RËTÉH-RIVIER. Zie RËTÉH.
REUBÈË. De V Moekim Rcubèë: Mè Mancu*, 

Beurculeuëng, Bamböng, Bcu*ah en Rcubèë, 
vormen een ^ 32,8 K.M.2 groot land schap 
van de onderafdecling Sigli, afdeeling Noord
kust van Aijèli, met 1591 geregistreerde mannen. 
Het ligt Z.W. van Sigli en wordt in liet uiterste 
N. gedeelte gekruist door de trambaan Sigli — 
Padang Tidji. Hel land is overdekt met heuvels, 
die echter steeds onder de 100 M. blijven, be
groeid met gras, alang-alang cn schaarsch ge
boomte. Daar tusschen in liggen kleine moeras
sen, maar op de W. grens strekt zich N.—Z. uit 
<le groote Paja Rcubèë, wel bekend uit dc daar 
in 1901 geleverde zware gevechten. Van Z. naar 
N. stroomen de Ivroeëng Rcubèë, plaatselijk ook 
wel Kroeëng Boufr ah cn Kroeëng Dèë geheeten, 
en dc Kroeëng Octocë. In de Kr. Rcubèë worden 
tal van uit klapperslammen vervaardigde 
stuwdammen aangetroffen, welke het water doen 
rijzen en in sawah-leidingen vloeien. Als ver
keerswegen zijn die rivieren van geen nut; daar
toe bevatten zij in den drogen tijd te weinig 
water. Een colonneweg gaat in het N. langs de 
trambaan; cn Meunasah Rcubèë ligt opeen drie
sprong van wegen naar Padang Tidji, Garot en 
Lala. Het handelscentrum binnen het. land- 
schap is Keudè Gröng-gröng aan de trambaan, 
waar dagelijksche benoodigheden, lijnwaden, 
copra en pinang worden verhandeld. De vee
stapel telt 1150 runderen, die vooral als ploegvee 
dienen. De visscherij in Paja Rcubèë en Paja 
Lenggoeng levert in den drogen tijd der bevolking 
aardig wat op. Overigens vinden goud- en zilver- 
* meed kunst, weverij en potten- en pannen bakke
rij beoefening, zij het op kleine schaal. Het be
stuur wordt gevoerd door den waarnemendcu 
oelèëbalang Teukoe Radja Oesén, wiens korte 
verklaringdd. 24 Juni 1908 bij Gouvts. besluit 
van 23 December d. a. v. werd goedgekeurd en 
bekrachtigd. Onder hem staat over iedere moe
kim een Imeum, en onder de Imeums slaan de 
kcutjhF’s aan het hoofd der meunasah’s. Zie 

-"Bijdr. t/d T. L. & V. k. v. N.-I., D. 66 (1911) 
' bl. 397.
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REUNDEU BEUREUM (soend.). Zie HE- 
MIGRAPHIS.

REUNGAS (soend.). Zie GLUTA.
REUNGAS WOELOENG (soend.). Zie SE ME

GA R PUS HETEROPHYLLA.
REUVENS (Mr. CASPAR JACOB CHRIS- 

TIAAN). Werd in 1793 te \s-Gravenhage ge
boren, studeerde te Amsterdam, Leiden on 
Parijs, en werd na een tweejarig professoraat 
te Harderwijk in 1818 benoemd lot buiten
gewoon (sinds 1826 gewoon) hoogleoraar in 
de archaeologie te Leiden, terwijl hij tevens 
optrad als Directeur van ’s Rijks Museum van 
Oudheden. Beide betrekkingen bekleedde hij 
tot zijn dood in 1835 (te Rotterdam). Ileuvens 
is do grondlegger der moderne archaeologie 
in Nederland. Wat zijn verdere werkzaam
heden aangaat, kan verwezen worden naar het 
Nieuw NederlandscJi Biografisch Woordenboek
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do geheime instructie, welke Isaac le Mairo mee
gaf aan zijn zoon Jacques, op diens scheepstocht 
tot het zoeken van oon anderen doorgang naar 
den S.illen Ocoaan dan Straat MagolhaonJ In die 
instructie wordt Reynst voorgostcld als ijdel cn 
hebzuchtig, en zoo toont hij zich ook oonigszins 
in een toevallig bewaard gebleven brief aan zijn 
zwagor Jacques Niquet. Tijdens zijn bestuur 
werd Straat lc Mairo ontdekt en een contract 
met den Vorst van Indragiri gesloten.

REYNST (Jhr. JOAN CORNELIS). Geb. op 
don huize Larenstein bij Arnhem 23 Jan. 1798 
uit het huwelijk van P. H. Reynst, lid der Algcm. 
rekenkamer van N.-I. en S. J. Radermacher. Na 
korten tijd als fouricr bij de vrijwillige jagers van 
Gelderland gediend te hebben, werd hij 9 Febr. 
1815 benoemd tot ambtenaar der 5c klasse B. 
voor den dienst in Indië; den 8en Juni 1816 te 
Batavia aangekomen werd hij den volgenden dag 
klerk bij de Alg. rekenkamer cn reeds 20 Oct. 
d. a.v. 2c commies bij dat college, en 2 Doe. 
1817 le commies. Daarna diende hij als secretaris 
te Cheribon (12 Maart 1818), werd secretaris van 
den hoofdinspecteur van finantiën (15 Jan. 1819), 
provisioneel resident te Sambas (26 Juni 1819). 
Den 18en April 1822 werd hij toegevoegd aan 
den dir. der ink. en uitg. rechten te Batavia, 19 
Julid. a.v. aan den commissaris voor Palembang,

' terwijl hij 1 Juli 1823 adjunct van dien commis
saris en resident van Palembang werd, uit welke 
laatste betrekking hij 7 Aug. 1826 eervol ontsla
gen werd. Daarna werd hij achtereenvolgens pro
visioneel directeur van ’s lands producten enz. 
(24 Nov. 1826), waarnemend algemeen secreta
ris (18 Mei 1827) cn 1 Scpt. 1827 weder voorloo- 
pig belast met de genoemde directie, tot hij 15 
Maart 1828 definitief directeur van dat departe
ment werd. In 1830 (5 Mei) werd hij belast met 
de waarneming der functie van directeur-gene- 
raal van financiën; 18 Febr. 1833 werd hij defini
tief tot die hooge betrekking benoemd en tevens, 
tot 3 Mei 1833 belast met de waarneming van de 
betrekking van Directeur van ’s lands producten 
enz. De 5cn April 1836 tot lid in den Raad van 
Tndië benoemd, nam hij gelijktijdig met die be
trekking nog tot 20 Maart 183S do functie van 
directcur-goneraal van finantiën waar. In Jan. 
J839 vertrok hij met verlof naar Nederland en 
werd 31 Aug. 1840 in den Ncd. adelstand verhe
ven; van zijn verlof teruggekeerd trad hij in 
Jan. 1841 weder als lid van den Raad van Indiö 
op, werd 11 Oei. 1842 vice-president van dat 
Hooge college en als zoodanig, na den dood van 
Merkus, tot 30 Sopt.. 1845 belast met de waar
neming van het ambt van Gouv.-Gen. Op zijn 
verzoek werd hij 11 Jan. 1850 uit ’s lands dienst 
ontslagen; in Nederland teruggekeerd overleed 
hij 11 Oct. 1871 te ’s Gravenhage. Een artikel 
van zijne hand over het inlandsche bestuur in de 
binnenlanden van Palembang is gepubliceerd 
T. v. Ned.- Indiö,I, dl I, bl. 258. Tijdens zijn 
best uur als waarnemend landvoogd hadden geene 
belangrijke gebeurtenissen plaats; alleen behoort 
(<• worden vermeld, dat op zijn last aan de Jnva- 
schc bank voor een jaar verboden werd hare biljet
ten te verzilveren, ten einde deze instelling staan- 
de lc houden (zie MUNTWEZEN, Dl II, bl.803). 
De onderneming van don Engelschon avonturier 
Murray, die ziel» in 1844 te Koe.ei(O.K. Bornoo) 
trachtte te vestigen, maar in oon gevecht mot de 
Inlanders hol leven verloor, was aanloiding.dat

oen gouv.-commissaris met oon kleine scheeps
macht naar Koe'ei werd gozondon. Deze zending 
had tengevolge, dat met don Sul .an van dat rijk 
cono overeenkomst werd go-lol.en, waarbij deze 
zich onder Ncdorlandsohe souvoroini eit plaatste. 
Dezelfde commissaris sloot daarna ook contracten 
met eenigo vorston op Bornco’s Westkust, waar
door do Noderlandscho invloed op dat ui gestrek- 
to eiland word ui .gebroid. Ni zijn terugkeor in 
Nederland kwam door de bemooiingen van Reynst 
in 1858 eono jongons-woesinriohiing te Soerabaja 
tot stand, on do N.I. Escompto Mij. te Batavia.-

RHABARBER. Zie RHEUM.
RHAMNUS-GROEN. Djzc kostbare verfstof, 

ook als Chinoesch groen of Lo-kao bekend, wordt 
in Ohina op omslachtige wijze verkregen uit den 
bast van Rammis utilis en R. chlorophorus. Het 
is de aluin-lak eener glukosidische kleurstof, 
lokaon-zuur (C92H4802; ?). Zij wordt voor zijde- 
en katoenverven gebruikt cn was omstreeks 1860 
ook in Europa zeer gezocht; thans is zij geheel 
vergeton. In de jaren 1857—66 zijn op Java van 
Gouvernemcntswege vele proeven met deze verf- 
plant genomen; zie dienaangaande: Bijdrage tot 
do geschiedenis der Rhamnus-kultuur op Java, 
door K. W. van Gorkom (Tijdschr. v. Nijverheid 
en Landb. in N.-Ind. XV, 1871, bl. 17).

RHAPIS JAVANICA Bl. Fam. Palmen. Woe- 
roek (jav.), Waregoo (soend.). Een kleine 
waaierplam, die vaak in paggers en als sieraad 
wordt aangeplant. Do stammetjes leveren fraaie 
wandelstokken, die buitongowoon veel gelijken 
op do in China geteelde en via Canton en Hong
kong verscheepte „partridge canes”, die voor 
wandel- en parapluiestokken in den Europec- 
schen handel komen. Deze zijn afkomstig van 
een andere soort Rhapis.

RHEINISCHE MISSIONSGESELLSCHAFT. 
Tussehen 1799 cn 1828 zijn in do Rijnprovincie 
verschillende grootere en kleinere vereenigingen 
ontstaan, die de Zending trachtten te dienen. 
In laatstgenoemd jaar hebben deze zich ver- 
eenigd tot de Rheinische Missionsgesellscliaft ge
vestigd te Barmen. In Ncd.-Indië arbeidt het 
Genootschap in de Z. en O.-afdccling van Bor- 
neo, in de residentio Tapanoeli en op de eilanden: 
Nias, Mèntawei-eilandon, cn Èiggano. Zio ver
der ZENDING (Protcstantsche). In Amster
dam is gevestigd de „Vereeniging tot bevordering 
der Belangen van het Rhijnsch Zendingsgenoot
schap”, opgericht in 1S69, dat^zich in 1913 aan
sloot bij het Zondingsbureau uitgaande van 
het Ncd. Zend. Gen., de Utr. Zend. Vereen., cn 
het Sangir-Talaudcomité. Een der Zendings- 
directouren dezer laatste is lid dezer Vereeniging 
en tevens buitongowoon lid der Deputation te 
Barmen.

RHEUM. Plantengeslacht dor Rolygonaceeën 
met vele soorten in do gematigde streken. Op 
Java kweekt men hier on daar verschillende 
vormen, welker bladsteelen men als rhabarbor 
gebruikt. Van in China gekweekte soorten 
wordt de wortel geïmporteerd en door do medi- 
cijnverkoopors als laxans verkocht onder den 
naam Kölambak (mal.), Kalëmbak, Krëmbah 
(jav.).

RHINACANTHUS COMMUNIS Nccs. Fam. 
Acanthaceac. Daocn booroeng (mal. amb.), 
Teroba of Tróba djapan (batav. mal.). Een 
1—2 M. hoogo heester, die in heggen gokwoekt 
wordt. De wortel is een bekend en uitstekend
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maximale ontwikkeling op een diepte van bijna 
3000 M. bereikt. Foraminifercn uit den Malei- 
schen archipel werden het eerst beschreven door 
Ehrenbcrg on door P. Harting, in zijne „Bijdrage 
tot do kennis der mikroskopische fauna en flora 
van
dl X, 1864), terwijl F. W. Millett tal van nieuwe 
soorten beschreef en af beeldde (Journ. R. Mi* 
crosc. Soc. 1S98—99). Bekend is, dat ook in 
vroegere geologische t ijden deze organismen een 
dergelyke rol gespeeld hebben als lieden ten dage, 
en het „krijt” b.v. grootendecls zijn oorsprong 
aan de afzetting van Foraminiferen-acha&ltjes 
te danken heeft. Maar ook in jongere lagen der 
aardkorst ontbreken zij niet; zoo toonde KL 
Martin hunne tegenwoordigheid aan in do ter
tiaire kalldagen van Java; daarbij treden vooral 
de Nummuliten op den voorgrond, daar zij ton 
gevolge van hun grootte en verbazend aantal 
tot eene bepaalde formatie „de Nummuliten- 
kalksteen” aanleiding gegeven hebben. De laatste 
orde, die wij noemen, die der Radiolaria, is ge
kenmerkt, doordat het protoplasmalichaam een 
kiezelskclct afscheidt, dat in sommige gevallen 
buitengewoon gecompliceerd is. Het kan bv. 
bestaan uit concentrische bollen, die door ope- 
ningen doorboord worden en door radiale staven 
verbonden zijn. De Radiolarien leven drijvend 
(pelagisch) in zee op allerlei diepten tot 5000 
M. Hun schalen kunnen even als die der Fora- 
mini}eren door ophooping een aandeel nemen 
in de vorming der aardkorst, hetgeen vooral in 
het tertiair het geval is geweest.

RHODAMNIA TRINERVIA BI. Fam. Myr- 
taceac. SSkala (mal. lamp.), Marapoejèn (mi- 
nanok. mal.), Andong (jav.), Ki beusi (soend.). 
Boom, over geheel Z. en Z.O. Azië tot in Austra
lië verbreid, in het lage land, met een kortoren 
stam, in het bergland tot 30 M. hoog. In do 
bergstreken wordt het buitengewoon zware, 
harde hout gebezigd bij den huishouw. Ter 
Sumatra’s Westkust gebruikt men het hout 
zeer veel voor houtskool en plant men den boom 
daarvoor zelfs aan. De vruchten zijn eetbaar.

RHODOMYRTUS TOMENTOSA Wight. Fam. 
Myrtaceac. Karamoenting (mal.). Een heester, 
die in het N.lijk deel van den Archipel aan het 
strand of in de hoogcre bergstreken voorkomt. 
De zwartroode vruchten smaken naar kruis
bessen. Men kan er oen zeer goede jam van 
maken.

RHUS SEMIALATA Muit. Fam. Anac.ardia- 
ccae. Heester uit Br.-Indiö, China, Japan en 
Formosa, op welker bladstoelen en jonge takjes 
door den steek van bladluizen gallen ontstaan 
de z.g. Chineescho galnoten (djoöng pandan, 
oedjoeng pandan, tjontjong pandan). Dezo zijn 
in den inl. medicijnhandel te vinden en be
vatten veel looizuur,

RHUS VERNICIFERA D. C. Do Japansehe 
lakbooin, inheomsch in Centraal China, vandaar 
naar Japan overgebracht en ook wel in Indiö 
gekweekt. B.v. te Tjibodas, waar de plant zich 
een slechte groeier heeft getoond. Het is oen 
boom, die tengevolge van insnijdingen een sap 
levert. Met dit sap bestrijkt men houten voor
werpen, die aldus gevernist schijnen te zijn. 
Men verkrijgt op deze wijze het bekendo Ja- 
pansche lakwork.

RHYNCHOTA (SNAVELDRAGERS). Insec
ten, wier monddoden een zuigtoestel vormen,

geneesmiddel tegen ringworm, naar het schijnt 
ook tegen cascado en andero huidziekten. De 
geneeskrachtige werking schijno te berusten op 
de aanwezigheid van een harsachtigo stof, rlii- 
nacanthine, in do bast van de wortels.

RHINOCEROS. Zie NEUSHOORN.
RHIZOPHORA CONJUGATA L. Fam. Rhi- 

zophoraccae. Bakau akit, Bakau min jak, B. 
poetih (mal.), Tandjang (jav., mat».), Bangko 
(mak.). Lage boom, typisch bestanddeel van 
de mangrove (zie aldaar), binnen het bereik 
van eb en vloed. Do stam rust op steltwortels, 
de zaden kiemen aan den boom, en hangen 
met eon deel van den kiem buiten do vrucht. 
Het hout is een goed brandhout. De bast wordt 
ingezameld en als bakaubast in den handel ge
bracht. Hij dient als looimiddel.

RHIZOPHORA MUCRONATA Lam. Bakau 
hitarn, B. korap, B. mérah (mal.), Tandjang 
(jav.). Boom, veel gelijkend op de vorige, 
maar met grootero bladeren en vruchten en 
hooger van stam, in groeiplaats gelijk aan de 
vorige. Het hout is goed brandhout. Ook de 
bast van deze soort is een looimiddel en schijnt 
zelfs een hooger looistofgehalte te hebben dan 
die van de vorige soort.

RHIZOPODA (Sarcodina).Klasse van Protozoa, 
die gekenmerkt is door het bezit van pseudo- 
podien (Zie PROTOZOA), die als voortbewe- 
gings- en voedingsorganellcn dienst doen. Het 
lichaam kan in ecto- en entoplasma gedifferen
tieerd zijn, terwijl een pellicula altijd ontbreekt. 
De voortplanting geschiedt door deeling of 
ngametenvorming, maar daarnaast heeft veelal 
gametenvorming plaats.

De orde der Amoebina onderscheidt zich door 
het bezit van een meestal naakt protoplasma
lichaam, dat vingervormige pseudopodiën uit
zendt. De meeste soorten leven in zoet water; 
sommige zijn echter bewoners van den darm 
van den mensch en verschillende dieren. Onder 
de darmbewoners zijn enkele pathogene soorten. 
Entamoeba telragena en E. kistolytica (volgens 
Hartmann E. dysenteriae format etragena) ver
oorzaken de in tropische streken algemeen 
voorkomende amoebendysenterie.Men vindt deze 
parasieten dan in de faeces en in den in houd van 
leverabscessen van lijders aan deze ziekte. Ds 
dysenterieamoeben voeden zich in hoofdzaak 
met roode bloedlichaampjes. Zij bezitten het 
vermogen zich in te kapselen; deze kapsels 
verlaten met de faeces den darm van den gast
heer en kunnen de infectie bewerkstelligen.

De orde der Foraminifera is gekenmerkt door 
het bezit van een kalkschaal, die uit vele ka
mers kan bestaan en door vele openin gen door
boord kan zijn. De pseudopodiën zijn meestal 
dun en vertakt. De meeste soorten leven in zee, 
hetzij op kustplanten, of op den bodem der zee 
of zij drijven in zee rond (pelagische organismen). 
Na het afsterven van het protoplasmalichaam 
zinken de ledige schaaltjes op den bodem der 
zee en geven daar aanleiding tot de afzetting 
van bepaalde kalkhoudende lagen (Olobigerinen- 
slib). Ook in de zeebekkens van den Maleiseken 
archipel ontbreken deze bezinksels niet, zonder 
echter zoo op den voorgrond te treden als in de 
groote Oceanen, zooals de Siboga-expeditie aan- 
toonde; in de Banda-zee vond Weber op groote 
diepte den bodem dicht bedekt met do vertakte 
buizen van Rhizammina algaeformia, die zijn

do Banda-zcc” (Vcrli. K. Akad. Wetonsch.r

.
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iberger, De dierlijke vijanden der koffiecultuur 
op Java, Mcdcd. uit ’s Lands Plantentuin XX).

De bladluizen (Apliidae) kenmerken zich door 
het bezit van lange, dunne pooten, die een naar 
verhouding vrij groot, meestal ovaal en dik 
lichaam dragen; zij hebben lange sprieten, uit 
Ö—7 leden bestaande; een zuigsnuit, die uit 
3 leden bestaat en in de rust tegen de buikzijde 
van het lichaam gedragen wordt; twee paar door
schijnende vleugels, die evenwel bij de wijfjes 
meestal ontbreken en in zeer veel soorten bij 
beide geslachten afwezig zijn. Op de rug vlakte 
van den derden achterlijfsring (van achteren 
geteld) ziet men meestal twee buisjes, vroeger 
ten onrechte aangezien als de organen, waardoor 
de „honigdauw” wordt afgescheiden. Het voort
plantingsvermogen dezer luizen is zeer aanzien
lijk, daar behalve de geslachte lijke generatio’s, 
uit mannetjes en wijfjes bestaande, in den loop 
van het jaar gewoonlijk verscheidene ongeslachtc- 
lijke generaties optreden, die levende jongen 
voortbrengen, welke on middellijk na hun geboorte 
loopen en zich vastzuigen kunnen. De meest 
berucht gewordene dezer planten vijanden is voor 
Europa wel de „druifluis” (Phylloxera vastatrix); 
voor Indië noemen wij de zwarte koffieluis (Aphis 
coffeae Nietn.) die soms in grooten getale op de 
jonge bladeren en takken van den koffieboom 
voorkomt, en door deze van hun voedende 
sappen te berooven, maakt dat zij aan het kwij
nen raken. Deze luizen hebben een breed, dik 
en rond lichaam, donker blauw-groen van kleur, 
terwijl zuigsnuit, sprieten en pooten veel lichter 
van kleur zijn. Ook op het suikerriet komen een 
paar soorten voor, Aphis sacchari Zehnt. en A. 
adusta Zehnt.

De wantsen (Hemiptera) hebben twee paar 
horizontaal op het lichaam liggende vleugels, 
waarvan het voorste paar half lcderachtig, half 
vliezig is. Van do het water bewonende soorten 
(Hydrocores), die van dierlijk voedsel leven, noe
men wij slechts de waterschorpioenen, wier voorste 
ledematen het voorkomen van grijppooten heb
ben ; daartoe behoort o. a. de groote Belostoma 
indicum, die in alle moerassen (rüLwa) van Java 
voorkomt, alsmede Diplonychus rusticus, wiens 
wijfje de tot een koek aaneengebakken eieren op 
den rug met zich voert. Van meer belang voor 
den mensch zijn do landwantsen (Geocores), die 
zoowel door hun soortenrijkdom als door hun 
bonte kleurenpracht de aandacht trekken, omdat 
onder deze verscheidene soorten voorkomen, die 
aan sommige cultuurplanten belangrijke schade 
kunnen toebrengen. Zoo de beruchte walang 
sangit (Lcptocorisa acuta Thunb.), die soms in 
kolossale zwermen op do rijstvelden neervalt en 
binnen weinige dagen den oogst vernielt. Zoowel 
in volwassen toestand, als in dien van larve en 
nimf boortdit insect de pas te voorschijn komende 
aren aan, en zuigt er hot sap uit, tengevolge waar
van do rijstkorrel niet tot ontwikkeling komt of 
uitdroogt. De walang sangit heeft een lengte van 
15 tot 17 m.M., is groen of geolbruin met rook- 
kleurigo vleugels, en heeft tweo paar stinkklieren 
op do rugzijde van het achterlijf, waaraan zij de 
bekende onaangename wantsenlucht te danken, 
heeft. (Zie: L. Zehntncrin „Do Indische Natuur” 
lo Jrg. 1900, Afl. 5 en 6). Ook Nezara viridula 
L., een zeer algemeen voorkomende wants, is dik
wijls hoogst schadelijk voor do padi, wijl zij zich 
aan do halmen vastzuigt en deze doet verkleuren.

die bestaat uit een geleden snavel, gevormd door 
de onderlip, waarbinnen dc boven- en onder
kaken als zaagvormige borstels heen en weer 
kunnen worden bowogen; zij hebben een onvol
komen gedaantewisseling .Deze orde wordt in 
drie onderorden verdeeld: Pliytoplithires (plan
ten luiden), Homoptera (cicaden, zio aldaar), 
Hemiptera (wantsen). De onderorde der Planten- 
luizen omvat de familie der Schildluizen en die 
der Bladluizen.

De schildluizen (Coccidae) dragen dezen naam, 
omdat het lichaam van het vlcugclloozo wijfje 
den vorm van een schild heeft, dat ook na den 
dood van het dier nog do zich ontwikkelende 
eieren beschut. Zijn sommige dezer insecten voor 
den mensch nuttig, wijl zij stoffen bereiden 
waarvan de nijverheid weet partij te trekken, 
zooals Coccus cacti (zie COCHENILLE) en 
Carteria lacca (zie LAK), vcrscheideno andere zijn 
bepaald schadelijk, wijl zij de sappen uit de door 
hen bewoonde cultuurplant opzuigen en deze 
dientengevolge doen kwijnen. Het meest berucht 
is de groene koffieluis (Lccanium viride Green), 
die zoowel op de Java- als op de Liberia-koffie 
voorkomt; zij is niet alleen schadelijk, omdat zij 
de plant van hare sappen berooft, maar haar 
zoetachtige excrementen vallen op de lager ge
plaatste bladeren en overdekken die met een 
laag zoogenaamde honigdauw, waarop zich heel 
spoedig een zwarte schimmelplant ontwikkelt, 
die zich over de gehecle oppervlakte van het 
blad uit breidt. De pas uit het ei gekomen larven 
hebben een geelachtig witte kleur, maar nadat 
zij zich hebben vastgezet, scheiden zij over de 
rugzijde van het lichaam een stof af van groen- 
achtig gele kleur, die een soort van rugschild 
vormt, waardoor het volwassen wijfje dan vol
komen op een vliezig schilfertjo gelijkt. Deze 
luizen zuigen zich bij voorkerir vast aan de jonge 
takjes en de onderzijde der bladeren, nabij de 
bladnervcn. Zij worden vervolgd door eene soort 
van lieven heers beestjes, de Exocliomus niqroma- 
culatus, die men zelfs van de Kaap naar Ceylon 
heeft overgebracht, om de plaag der groene 
koffieluis te bestrijden. Ofschoon minder alge
meen verspreid, is de bruine schildluis (Lecanium 
coffeae Nielner) toch geen minder ernstige vijand 
van den koffieboom, want zij heeft op Ceylon 
gedurende de jaren 1843—47 ontzettende schade 
nangericht; in haar jeugd moeilijk van Lecajiium 
viride te onderscheiden, groeien de vrouwelijke 
larven spoedig niet alleen in lengte en breedte, 
maar ook in hoogte uit en doen zich ten slotte 
voor als groote bruine wratten opdc bladeren, dc 
jonge takken en de bessen. Chionaspis sacchari- 
folia is een schildluis, die op dc bladeren van het 
suikerriet, zoowel aan boven-als onderzijde, voor
komt. Ten slotte verdientnog vermelding de witte 
luis (Dactylopiu'i adonidum L.), door do Engel- 
schen „mealy bugs” genoemd naar de witte, 
meelacht igc stof, dio het gehecle lichaam dor 
oudere dieren bedekt. Niet alleen de jonge takken 
van den koffieboom, maar ook dc groeno bessen 

haar steeltjes zijn voor dezo schildluis een 
geliefde verblijfplaats, zoodat de bes niet rijpt, 
maar zwart wordt en ton slotte afvalt. Andere 
Dactylopius-soorten komen op verschillende 
eultuurgewassen voor, vooral op vruchtboomen; 
zoo zijn dc cacao-vruchton dikwijls geheel door 
witte luizen bedekt, ovenals de vruchten van den 
zuurzak, djöroek enz. (Zie: Dr. J. C. Konings-
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RIEBEECK (Mr. ABRAHAM VAN). Gcb. 18 
Oct. 1653 aan dc Kaap dc Goede Hoop uit het hu
welijk van J. van Riebccck, stichter dier kolonie, 
met M. Quevellerius. Na te Leiden in de rechten 
te zijn gepromoveerd (25 Maart 1G73), vertrok hij 
als onderkoopman naar Indië, waar hij Mei 1077 
aankwam. Hij werd 3 Jan. 1678 meteen zending 
naar Bantam belast, 2 Aug. 1078 tot lid in den 
Raad van justitie aldaar benoemd, in 1684 secre
taris van de Hoogc Rcgcering, in 1090 Raad extra
ordinair, 30 Mei 1691 pres. van schepenen en 24 
Sept. 1691 Raad ordinair. Den lSen Sept. 1702 
tot Directcur-gen. benoemd, werd dat ambt 31 
Jan. 1704 hem definitief opgedragen; den 2cn 
Maart 1708 werd hij Gouv.-Gen., en bekleedde de 
landvoogdij tot zijn dood, 17 Nov. 1713. Tijdens 
zijn bestuur werden dc tinmijnen op Banka ont
dekt, de betrekkingen met Band jërmasin her
nieuwd en werd een contract metDjohorgesloten. 
Nog moest gewapenderhand tusschen beide wor
den gekomen in de geschillen tusschen rivali- 
seerende staatjes: Boné on Goa op Colebes, 
Ternale en Tidore in deMolukken. In den omtrek 
van Bata via werden de eerst e plantsoenen aange
legd van de gouv. koffie. Van Riebeock ondernam 
herhaaldelijk exploratio-tochten tot verkenning 
van de destijds nog bijna onbekende binnenlan
den van Bantam, Choribon en de Preanger. Hij 
strekte die tochten uit tot de woeste en schaars 
bewoonde Zuidkust, waarheen hij een weg liet 
aanleggen; en het was tengevolge van de ont
beringen en vermoeienissen op zijn laatstentocht 
dat hij kwam te overlijden. De predikant Valen- 
tyn, die persoonlijk met hem in aanraking kwam, 
noemde hem een „zeer bitteren heer”, iemand 
van een gemelijk karakter,doch tevens een „braaf 
en wakker man, die van geen geschenken hield”. 
Twee van zijne portretten[.-zijn aanwezig in het 
Rijksmuseum.

RIEDEL (JÖHANN GERARD FRIEDRICH).
Geb. 17 Fcbr. 1832 te Tondano, Minahasa. Hij 
trad, na zijne opvoeding in Europa te hebben vol
tooid, in 1853 als ambtenaar in Ned.-Ind. dienst, 
werkte als controleur in de Minahasa onder de 
residenten A. J. F. Jansen en 0. Bosscher aan de 
reorganisatie van dat gewest en werd in 1804 
assistent-resident van Gorontalo; hij wist veel bij 
te brengen tot de welvaart van dit landschap, 
door de aandacht van den handel op de in die 
streken aanwezige boschproducten, rotan en gom 
copal, te vestigen. Gorontalo werd onder zijn be
stuur het handels-emporium beoosten Makasscr. 
Naar Billiton als assistent-resident o ver ge plaatst, 
werd door hem eenc reorganisatie van het in- 
landsch bestuur voorgesteld, welke do Indische 
rcgcering goedkeurde. Bevorderd tot resident 
van Timor on Onderhoorigheden, maakte hij een 
reis door de binnenlanden van het eiland Timor 
tot op oenigo palen afstands van de grens van de 
Portugeesche bezitting, om te t rachten de woeste 
en koppensncllende bevolking bekend te maken 
met de bedoelingen van de Indische Rcgcering en 
haar gezag te handhaven; het door hem inge
diende voorstel tot reorganisatie van het Euro
peeseb bestuur werd door het Gouvernement 
goedgekeurd. In 1880 als resident naar Ambon 
overgeplaatst, diende hij tevens een voorstel in 
tot reorganisatie van het Europeesch bestuur, 
dat eveneens werd aangenomen. In 1883 werd 
Riedel eervol ontslagen en gepensionneerd In 
December 1911 overleed hij te Batavia.

Op het suikerriet komt niet zeldzaam de walang 
kongkang (Colobathrisfcs saccharicida Karsch) 
voor, dis de bladeren aansteekt, welke dienten
gevolge geel worden en af vallen. De zwarte da- 
dapwants (Cyclopclta obscura Lep. et Se tv.) boort 
zijn snavel in den bast van den dadap, waardoor 
deze opzwelt en ten slotte de uiteinden der 
takken af sterven. Dit in de bergstreken van 
West-Java als „kapi-piki” bekende insect is 
zwart en rood gekleurd en heeft een lengte van 
circa 15 m.M.; het legt zjjn eieren in breede 
banden rondom de takken.? Verscheidene want- 

■- ''.r^ ^sen, tot het geslacht Hclopcltis behoorende, 
brengen hoogst ernstige schade toe aan kinaboo- 
men, thecheesters en de cacao; zij zuigen het sap 
uit de jonge plantcndcelen, die dientengevolge 
verschrompelen on bruin worden. Van do van 
dierlijk voedsel levende soorten wordt hier nog 
vermeld dc bekende bedwants of weegluis (Cimcx 
of Acanthia lectularia L.), die vleugelloos is en op 
het bloed van menschen aast.

RHYTHME. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

RI LAOE. Een der districten der onderafd. 
Maros. (zie aldaar), gouv. Celebes en Ond.
' RIAM-KANAN. District der onderafdeeling 
Martapoera, onder het bestuur van een kjai met 
standplaats Karang-Intan, aan de Riam-Kanan, 
ongeveer 10l/2 K.M. stroomopwaarts langs de S°i 
Bintjau van Martapoera gelegen. Het district 
is dun bevolkt door Maleiers en Dajaks. De laat
sten verschillen niet meer in zeden en gewoonten 
van de Maleiers. De voornaamste kampoengs 
zijn: Karang-Intan, Pënjambaran en Soi Alang 
aan de Riam-kanan.;, f •' \_

RIAM-KI WA. District der onderafdeeling Mar- 
tapocra, onder het bestuur van een kjai (districts
hoofd) met standplaats Pëngaron (zie aldaar). 
De voornaamste kampoengs zijn; Pëngaron, Lok 
Tjantoeng, Boemi-rata en Sei Ra ja, alle aan de 
Riam-kiwa gelegen. De bevolking van dit dis
trict woont trouwens hoofdzakelijk aan deze 
rivier en houdt zich bezig met den landbouw. 
Velen vinden een bestaan door kolen te graven 
uit de verlaten schachten der Gouv.’s mijnen 
te Pëngaron en deze kolen in den Westmoesson 
naar Band jërmasin te vervoeren en aan Chinee- 
zen te verkoopen.,

RIANG-RIANG (mal.). Zie CICADEN.
RIBKWALLEN. Zie NETELDIEREN.
RICHARDSONIA BRASILIENSIS Gomez.Fam. 

Rubiaceac. Djèmprak (soend?). Kruidachtige, 
neerliggende plant, uit Z.-Amerika overgebracht, 
in W.-Java tot in het lagere bergland verwilderd 
en plaatselijk zeer algemeen. Wordt door som
migen aanbevolen als grondbedekker, door ande
ren daarentegen als zoodanig schadelijk geacht.

RICINUS COMMUNIS. Zie DJARAK.
RIDDERORDEN. Zie ONDERSCHEIDIN

GEN en ONDERSCHEIDINGSTEEKENS.
RIÉ (of RIJÉ). De Inió ltié of Itoka-vulkaan 

verheft zich tot zt 2245 M. met spitsen top op 
de hoogvlakte van Ngada in Midden FJores. 
Wichmann (Tijdscbr. Aardr. Gen. 1891. 235) 
noemt den berg Omboen. Hij behoort tot de nog 
werkzame vulkanen en heeft een regelmatigcn, 
vrij diepen krater, met steile wanden. Beschrij
vingen geeft Pannekock van Rheden in Jaarboek 
Mijnwezen 1910 en 1911 (Verhandelingen); zie 
ook Rouffaer in Tijdschr. Aardr. Gen. 1910, 
788 en 1233 met foto.
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Behalve het werk, getiteld „De sluik- en kroes

harige rassen tusschcn Selabes en Papua”, naar 
aanleiding waarvan de hoogesohool te Leipzig 
Riedel den doctorstitel verleende, schreef hij tal 
van artikelen over taal-, land- en vollconkunde in 
Nederlandscho en buitenlandsche tijdschriften. 
Als resident van Timor, later van Am bon, was hij 
in de gelegenheid menigvuldige gegevens te ver
zamelen betreffende de bevolking van de in vele 
opzichten nog onbekende streken in het Z.-O. 
van onze bezittingen, bepaaldelijk de Aroe-, Kei-, 
Tënimbar-groepen en de Zuidwester-cilanden. 
Zie over hem Weekblad v. Indië (1911—12), 
963, Ind. Gids 1912, I. 396.

RIEMSDIJK CJEREMIAS VAN). Geb. te 
Utrecht 18 Oct. 1712 uit het huwelijk van S. van 
Riemsdijk, predikant, met J. Bogaert. Hij trad 
als sergeant in dienst der Comp., doch ging spoe
dig na zijn aankomst te Batavia (24 Sopt. 1735) 
in burgerlijken dienst over, werd 1736 onderkoop
man, 1738 koopman, 1740 2e opperkoopman, 
1742 lc opperkoopman, 1743 kapitein van de 
compagnie pennisten en Oet. 1753 benoemd tot 
Raad extraordinair. In 1759 werd hij pres. van 
weesmeesters; 15 Oct. 1760 werd hij benoemd tot 
Raad ordinair en 17 Aug. 1764 tot Directeur- 
generaal. Den 28en Dec. 1775 werd Van Riems
dijk tot Gouv.-Gen. gekozen; kort nadat hij door 
het opperbestuur in die betrekking bevestigd 
was, overleed hij te Batavia 3 Oct. 1777. Tijdens 
zijn kortstondig bewind werden op Celebes on
lusten bedwongen, verwekt door den inlandschen 
gelukzoeker Sankilang, on had de Comp. den 
strijd voort te zotten in Balambangan tegen do 
vroegere meesters van Java’s Z.O. hoek, de vor
sten van Bah', en tegen de nazaten van den in- 
surgon: enhoofdman Soerapati.

Van Riemsdijk was een prachtlievond land
voogd, bezitter van de Lndgoederen Buitenzorg, 
Pondok Gidó en Tjiseroa, van een prachtig 
woonhuis op de Tygersgracht en de buitenplaat
sen Schoonzigt en Vijvervrcugt aan den An jol- 
schen weg. Door do Holl. Maatsck. van Weten
schappen te Haarlem was hij benoemd lot direc
teur van die maatschappij in Indië, tezamen 
met zijn opvolger R. de Klerk en den raad van 
Indië J. C. M. Radcrmacher, stichter van het 
Bat. Genootsch. v. K. en W.

RIGAÏH. Een landschnp van de onderafdee- 
ling Tjalang, afdccling Westkust van Atjêh, met 
239 geregistreerde mannen. Het heeft een baai: 
Lbo* Rigaïh, die ook in den kwaden moesson 
vrij veilig is. Bij de eilandjes Eunggang en Reu- 
sarn zijn goede ankerplaatsen voor resp. 6 en 
3 vaartuigen. Het was in deze baai, dat Teukoe 
Oema in 1886 de Hok Canton afliep. Ten N. 
van de baai ligt een moerassige zone, die zich 
N.W. uitstrekt tot aan den Goenöng Koeali op 
de grens van Lageuën on het daartoe gerekende 
Raneuö*, en in het N.O. tot aan do uitloopers 
van een gebergte, dat culmineert in den 967 AI. 
hoogen Goenóng Sawaïh. Laatstgezegd gebergte 
daalt naar het N.O. plotseling steil af naar de 
dalen van de Z.O. stroomondo Krooëng Dófc 
(r. zijrivier van do Krooëng Babah Sabó), en 
van een N.W. vloeiende voedingsader van de 
Krooëng Lageuën. De bevolking, gevestigd 
vooral in het Z.W. deel van het landschap, 
langs do Krooëng Rigaïh en aan de kust, leeft 
van rijstbouw, zoo op droge als op bewaterde 
velden, en van de pepcrcultuur. Oelèëbalang is

Pótjoct AIafre, wiens korte verklaring dd. 18 
Nov. 1899 is goedgekeurd on bekrachtigd bij 
Gouv. besluit van 10 Fcbr. 1901.

Zie: Bijdragen t/d T.-, L.- & V. v. N.-I.,' 
Deel 55 (1903), bl. 207.

RIGASBAAI. Zio TËLOK RIGAÏH.
RIMAU. Rivicr-eiland in residentie Palcm- 

bang, gelegen aan do Westzijde van de Moesi- 
dclta tegenover Muntok (Banka). Het beslaat 
een oppervlakte van 500 K.AI.2 en wordt om
geven door de Banjocasin in het Z., deTjatèken 
Lalang in het N. Het bestaat grootendecls uit 
moerassen en is bijna geheel in erfpacht uitgege
ven voor do teelt van klappers, rotan en caout
chouc.

'

RIMAU of HARIMAU (3ïal.), collecticfnaam 
voor grootc wilde katten: zie KATTEN, PAN
TER, TIJGER.

RIMAU AKAR, R. BOELOE, R. DAOEN, R. 
KËTJIL (mal.). Zie KATTEN.

RIMAU BATOE (mal.). Zie PANTER.
RIMAU KOEMBANG (mal.). Zio PANTER.
RIMAU LALAT (mal.). Zie PANTER.
RIMAU TOENGGAL (mal.). Zie TIJGER.
RINDIL (mal.). Zie EGELS.
RINDJA^ Eiland tusschen Komodo (zie al

daar) en den vasten wal van Manggarai (Flores) 
en daarvan gescheiden door Straat Mölo. Het 
wordt door den Sultan van Bima gebezigd als 
weidegrond voor zijn veestapel. Administratief 
behoort hot eiland tot do onderafdeeling Noord^_. 
en Wcst-Manggarai, afdeeling Flores der residen
tie Timor en Ondcrh.; het heeft eene oppervlakte 
van 249 K.MA )r.ï(Pa

RINDJANI. Deze nog werkzame vulkaan op 
het eiland Lombok is ongeveer 3800 M. hoog en 
behoort dus tot'‘dé hoogste bergen van den Archi
pel. Hij bezit een grootc, oude, ongeveer ellip
tische caldeira met naar O.—W. 9 K.M., 
naar N.—Z. 6.6 K.M. doorsnede. Heel in de
diepte ligt een sikkel vormig meer, Sëgara-Anak, 
welks waterspiegel ongeveer op 1975 M. b.z. ligt 
en dat aan bijna alle zijden door uiterst steile 
wanden wordt ingesloten. Aan de concave zijde 
van den sikkel verheft zich het werkzame erup- 
tiepunt, de Baroe, 400 M. boven het meer. Do 
uitvloeiing van dit laatste is aan de N.zijdc. 
Erupties zijn bekend van 1884 en 1901. De eerste 
Europeaan, die den eigenlijken top besteeg, was 
Mr. S. J. L. M. van Schaik in 190S (Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1910, 307); hij werd gevolgd door 
Elbert (Die Sunda-Expedition I, en Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1912, 637). Een uitvoerigo geolo
gische beschrijving gaf Van Heek in Jaarb. 
Mijnw. 1909, Wetensch. Ged.; referaat daarvan 
met literatuur opgaaf door Verbeek in Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1911, 335. Zie verder ook Junghuhn, 
Java, 1213, Zollingor in Tijdschr. v. Ned.- 
Indië IX. 192 en ook dit laatste tijdschr. XLV 
en LXII.

RINDOE. Kampongcomplex in Ngada. Zie 
aldaar.

RINGGELD. In het landschap Koerintji (Su- 
matra) (zio aldaar), waren tot voor een tiental ja- 
ren algemeen en zijn thans nog sporadisch gego
ten messingen ringen als pasmunt in omloop. 
Deze ringen van ruw maaksel, volgens eon a oire 
perdue systeem vervaardigd, kwamen voor in 
drie verschillende soorten, waaraan door ver
schillende onderzoekers de meest uitecnloopendo 
waarde wordt toegekend. Ook omtrent degonon,

/



RINGGELD-RINGWORMEN.GO 4

wikkelt zich op ccnigen afstand achter den kop 
gordel vormige, klierachtige verdikking, dio 

dienst doet bij de vorming der kapsels, waarin de 
eieren worden gelegd en waarbinnen de jongen 
tot ontwikkeling komen. Do Aardwormen leven 
in vochtigen grond, vooral in zulken, die rijk is 
aan humus, in vermolmd hout en in het zoete 
water. Door de vele gangen, die zij in den grond 
graven, waardoor deze als ’t waro voortdurend 
omgcploegd en blootgesteld wordt aan de inwer
king der lucht, spelen zij een belangrijke rol voor 
de vruchtbaarheid van den bodem, zooals Darwin 
in zijn bekend werk (The formalion of vegetnblo 
mould through the action of worms, 1881) op uit
nemende wijze heeft aangetoond. In de hooge 
bergwouden der Preanger komt een groote aard
worm (Pcrichacta muxica Horst) voor, door de 
Socndaneezcn tjatjing-sondari genoemd, die do 
merkwaardige eigenschap bezit een kort afgebro
ken, schril geluid te kunnen voortbrengen; hel is 
een der grootste wormen, dien wij kennen, daar 
hij een lenglc van circa 5 d.M. bereikt, bij een 
dikte van ongeveer 2 c.M. (Zie Vorderman, Bij
drage tot de kennis van don Sondario-worm, en: 
Nog iets over den Sondaric-worm, Natuurk. 
Tijdschr. v. Ned.-Indië, dl. XLI en XLIV). Na 
verwant aan de Aardwormen zijn de Enchytraei- 
den, kleine witte wormpjes, die men algemeen in 
bloempotten en tusschsn bladaarde aantreft; zij 
worden door sommige natuuronderzoekers als 
schadelijk voor de cultuurgewassen beschouwd, 
wijl zij de wortels daarvan zouden aantasten. Zoo 
vond Prof. Zimmerman te Buitenzorg, bij zijn 
onderzoekingen over het koffie-aallje (zie PARA
SIETEN), in de wortels van den koffiei.eester 
een kleine Enchylracide van circa 6 m.M. 
lengte (zie Teysmannia, dl IX, bl. 1S2); in Euro
pa werden zij aangetroffen in suikerbieten, aard
appelen, graansoorten enz. (zie Vanha und Sto- 
klasa, Die Pwübenne mat oden, mit Anhang über 
die Enchytraeiden, Berlin, 1896).

Alle overige Borstelwormen (Polychacten), 
wier verblijfplaats de zee is, zijn langs de zijden 
van het lichaam met een rij van voctstompjes 
voorzien, waarin de borstels zijn ingeplant; deze 
borstels munten uit dooreen groote verscheiden
heid van vorm en vertoonen onder den mikros- 
koop dikwijls een uiterst sierlijken bouw. Aan de 
rugzijde dezer voctstompjes zijn enkelvoudige of 
vertakte aanhangsels geplaatst, die deels als ge- 
voelszintuigen, deels als ademhalingsorganen 
dienst doen. Bij de in zee levende Borstelwormen 
treft men gewoonlijk goed ontwikkelde oogen 
aan. De meeste van hen bezitten hot vermogen 
het voorste gedeelte van den slokdarm, als een 
slurf, naar buiten uit te stulpen; bij die soorten, 
die van dierlijk voedsel leven, is deze slurf met 
een aantal grootere of kleinere hoorn-tandjes be
zet, zooals bij de Ncrcïdcn en de Eunicidcn (Dio- 
patra). Tot deze laatste familie behoort ook een 
merkwaardige worm van de Molukken, de wawo 
of oelc, waarvan reeds Rumphius en Valentijn 
gewag maken, die op bepaalde tijden van het 
jaar, in de maanden Februari, Maart en April, 
den 2en en 3cn nacht na volle maan, in groote 
hoeveelheid aan de oppervlakte van het water 
komt; zij wordt dan bij fakkellicht door de inian- 
scho bevolking gevischt, om op allerlei wijze toe
bereid, als voedsel genuttigd te worden. Een ge
lijksoortig verschijnsel heeft plaats in de Stille 
Zuidzee, nabij de Samoa- en enkele andere cilan -

die het recht hadden deze munten te vervaardi
gen, is men niet eenstemmig. (Zie Fischcr, in Int. 
Arch. für Ethn. XXI, p. 99 en de daar aange- 
hnaldc bronnen.)

RINGGIT. Ruïne van een vulkaan op Java 
(residentie Besocki), die door erosie een aller- 
zonderlingslcn vorm heeft gekregen, een steile 
graat of hanekam, met vijf spitse toppen, waar
van de hoogste den haam Ringgit draagt en 
1250 M. hoog is. Deze keten is door een dwarsjuk 
verbonden met een boogvormige lagero bergrij; 
waarschijnlijk hebben beide samen vroeger één 
vulkaankcgel gevormd; het geheel wordt in het 
Zuiden omslotcn door een veel uilgestrekter, 
cirkelboogvormig ringgebergte, het overblijfsel 
van een ouderen kraterwal, door Verbeek naar 
den hoogsten top (1303 M.) het Bèsèr-gebergto 
genoemd. De Ringgit is een der weinige vulkaan- 
bergen van Java, die uit. leucietgesteenten be
staan.

Een door Junghuhn (Java 9G0—978) aan den 
Ringgit toegesebreven eruptie van 1586 heeft zeer 
waarschijnlijk uit den Raoeng plaats gehad, zoo
als door Stöhr (Nat. Tijdschr.. v. N.-I. XXVII, 
132) en Verbeek (Java 97) werd aangetoond; 
in historischen tijd beeft de berg zeker niet 
meer gewerkt-.

RINGWORMEN, Anndides. Zie ook WOR
MEN. Deze hoofdafdceling omvat- in hoofdzaak 
gesegmenteerde dieren, vier verlengd, worm
achtig lichaam door ringvormige insnoeringen min 
of meer duidelijk in een groot aantal ringen of 
segmenten verdeeld wordt. Daar elk dezer ringen 
zijn eigen lichaamsholte bezitten kan en zij dus 
inwendig door tussehenschotten van elkander 
worden gescheiden, beantwoordt aan de uitwen
dige segmentatie gewoon lijk ook een inwendige, 
zoodat het grootste gedeelte van het lichaam der 
ringwormen uit gelijkvormige segmenten be
staat, die elk een zeker gedeelte der inwendige 
organen bevatten. In het primitiefste geval bevat 
elk segment: een lichaamsholteafdeeling, een 
paar buikzenuwknoopen, een paar excretieorga- 
nen, een paar geslachtsorganen, een deel van den 
darm enz. Het lichaam is week. De opperhuid is 
dooreen dunne chitinelaag bedekt; onder de op
perhuid ligt de sterk ontwikkelde, zeer samen- 
trekbare huidspierzak. Wij kunnen in deze hoofd- 
afdeeling drie klassen onderscheiden : de Borstel
wormen (Chaetopoda), de Zand wormen (Gcphy- 
rea) en de Bloedzuigers (Hirudinea, zie al
daar).

De Borstelwormen zijn, zooals hun 
benaming uitdrukt, gekenmerkt door het bezit 
van borstels, die uit chitine-zelfstandighcid be
staan en de dieren bij de beweging van dienst zijn. 
Bij de Aardwormen (Oligochaeten) zijn deze bor
steltjes klein, recht of S-vormig gebogen en hetzij 
alleen aan de buikzijde geplaatst, zooals bij de in 
Europa algemeen verspreide pier (Lumbricus ter- 
retstrio L.), of wel zij staan in een kring rondom 
eiken ring, gelijk bij het geslacht Pcrichacta, 
Singgat (Jav.), dat in O.-Indië door een groot 
aantal soorten vertegenwoordigd is (zie Horst, 
Earth worms from the Malay Archipelago, in Wc- 
ber’s Zool. Ergebn. einer Roise in Niederl. Ost- 
Indicn; Michaelsen, Oligochaeten, in Kiikcnthars 
Ergebn. einer zoolog. Forsehungsreise in den Mo
lukken und in Borneo). In tegenstelling met de 
meeste Borstelwormen zijn dc Aardwormen twee
slachtig en in den tijd der geslachtsrijpheid ont-

ccn
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j met de aardrijkskundige begrippen „Riouw- 
archipcl” en „Lingga-archipel”.

Den naam leiden sommigen af van het Portu- 
gceschc woord rio = rivier, meer waarschijnlijk 
houdt hij verband met het Maleische woord 
rijoeh, dat, van een handelsplaats gezegd, „loven- 
dig” beteckent.

RIOUW (STRAAT) langs de Z.W.kust

den, waar in de maanden Octobcren November, 
omstreeks het laatste kwartier der maan, de 
Palolo-worm in verbazende massa aan de opper
vlakte der zoo komt, en dan door de bevolking 
eveneens verzameld en als voedsel gebruikt wordt. 
Uit de onderzoekingen van den laatsten tijd is ge
bleken, dat de Palolo niet uit volkomen dieren be
staat, maar slechts uit de met geslachtsproduclcn 
beladen achtereinden van de in do koraalrots hui
zende Eunicc viridi* Gray. Waar de zeebodem 
rotsachtig van aard is, bieden de talrijke spleten 
en scheuren een welkome schuilplaats voor vele 
wormen; vele van hen bewonen echter eigen ge
graven gangen in den bodem, bij voorkeur in zulk 
een, die uit een mengsel van zand en klei bestaat 
en voldoende stevigheid aanbiedt om zich in te 
graven. Door samentrekking van het achterste 
gedeelte van het lichaam perst de worm het 
lichaamsvocht naar het vooreinde, dat dienten
gevolge aanzwelt en waarbij tevens de slurf wordt 
uitgestulpt; op die wijze wordt het zand op zij ge
drongen en een gang gevormd, waarin het dier nu 
gemakkelijk kan vooruitschuiven. Een groot aan
tal Ringwormen bewoont cigengebouwdo kokers, 
soms zeer sierlijk van vorm, hetzij uit aaneenge
lijmd e zandkorrels of schelpstukjes gevormd, 
hetzij uit kalk of een hoornachtige zelfstandig
heid bestaande. Slechts weinige soorten worden 
in zee vrij zwemmend aangetroffen ; daartoe bc- 
hooren b.v. de pelagische Alciopiden, met hun 
glasachtig doorschijnend lichaam on groote, 
uiterst samengestelde oogen. (R. Horst, Poly- 
chaeta errantia of the Siboga-expedition.)

De Zandwormen (Gcphyrea) vertoonen 
uitwendig veel overeenkomst met de zee-kom- 
kommers en w'erdcn dan ook vroeger beschouwd 
als een overgangsvorm, een brug (yéipvga) tus- 
schen de stekel huid igen (zie aldaar) en de ring
wormen. Zij bezitten een rolrond, worst vormig 
lichaam, waarvan het voorste gedeelte bij som
migen als een slurf kan ingetrokken en uit gestulpt 
worden; van een uitwendige segmenteering blijft 
hoogstens een spoor over (b.v. kransen van bor
stels nabij het vóór en achtereinde). Alle Ge- 
phyreën zijn zeebewoners, die eigen gegraven 
gangen in het zand of kalkgesteente bewonen, of 
zich verschuilen in ledige slakkenhuizen of rots
spleten. De zeebodem van den Indischen archipel 
herbergt oen groot aantal soorten, die ons vooral 
door do onderzoekingen van onzen landgenoot 
U. Pb. Sluiter zijn bekjnd geworden. Als Gephy- 
reën worden 2 groepen samengevat (Echiuroidea 
en Sipunculoidea), waarvan de eerstgenoemde 
veel duidelijker met deBorstelwormen verwant is 
dan de laatstgenoemde.

Literatuur : C. Ph. Sluiter, Die Sipunculiden 
und Echiuriden der Siboga-Expedition.

RINOE (soend.) Zie PI PER CUBEBA
RINTJIK BOEMI (soksd.). Zie QUAMOCL1T.
RIOE (aroe-eil.). Zie DOEJOENG.
RIOUW, RIAU, RIJAU, RHIO en RIO. Zoo 

noemt men de hoofd plaats van de residentie 
Riouw en onderhoorigheden, sedert 23 Septem
ber 1828 tot vrijhaven verklaard; de plaats heet 
eigenlijk T a n d j o e n g Pi n a n g (zie al
daar). Volgens inlandsche opvatting wordt onder 
„Riouw” begrepen het eomplex der Bintan- 
Batam- en Karimon eilandengroepen (die onder 
het direct bestuur van den onderkoning stonden) 
in tegenstelling met „Lingga”, het engere gebied 
van den Sultan. Deze indccling klopt volkomen

van
Bintan, het groote N. O.lijke eiland van den 
Riouw-archipel, is de hoofdweg van om de Oost
en Zuid naar Singapoera. Do straat is goed be- 
betond en verlicht en daardoor ten allen tijde 
veilig te bevaren, de breedte van den vaarweg 
bedraagt op do smalste gedeelten nog 3 K.M., 
de minste diepte 15 M. Do eilanden, welke haar 
begrenzen zijn heuvelachtig, de grootste ver
heffing is de 370 M. hooge Bintan berg op het 
eiland van dien naam. Z.W. daarvan liggen, in 
de straat, Pangkil en het aan de Westzijde hooge 
Lobam, aan de Westzijde vindt men achtereen
volgens Galang, Rcmpang en Batam met de 
voorliggende kleinere eilanden Karas besar en 
këtjil, Nginang, Tandjoeng Saoe en het lage 
Toendjoek; tusschen deze eilanden liggen, langs 
den vaarweg, betondo gevaren.

In de straat heeft men een Z.Z.O. moesson

:

van Mei tot September en een iets krachtiger 
in Januari cn Februari geregeld doorstaanden 
N.N.W. moesson van December tot Maart, in 
dezen laatsten en in de kenteringen gaat de wind 
geregeld met zon rond. Buiig weer komt het 
meest voor van November tot Februari en de 
regen is vrij wel verdeeld over het gcheele jaar; 
alleen in December staat er dikwijls zee in de 
straat. De stroomen bereiken geen groote snel
heid, op de richting en snelheid is evenwel geen 
vaste staat te maken; de vcrtikalc waterbewe
ging is niet groot cn overwegend enkeldaagsch. 
Zie Zeemansgids deel II.

RIOUW- EN LINGGA-ARCHIPEL. Dus heeten 
de eilandengroepen gelegen tusschen Straat Sin
gapoera en 1° Z.B., die deel uit maken van de 
residentie Riouw en Onderhoorigheden. Zie al
daar.

RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN. La n d-
b e s c h r ij ving. Deze residentie omvat ver
schillende, wijd uiteengelegen, geographisch niet 
bijeen behoorende gedeelten, tusschen 4° 50' 
N.B., de Noordclijksto punt van P. Sëkatoeng, 
een der Noord-Natoena-eilanden, 1° 17' Z.B., de 
Zuidpunt van P. Djoe, Joe of Round-island, het 
Zuidelijkste van de Pëkadjang of Zeven-eilan- 
den, 109° 20' O.L., Oostpunt van P. Sömpadi der 
Sërasan- of Zeeroovers-eilanden (ten Noorden 
van Sambas, Borneo) cn 101° 12' O.L. in het bin
nenland van Sumatra, op de grens van de Koean- 
lan-landen met de residentie Sumatra’s Westkust.

De uiterste grenspunten liggen ^ S40 en 900 
K.M. van elkander verwijderd, maar de landop
pervlakte van het gewest is zeer klein in verhou
ding tot die groote afstanden en bedraagt naar 
globale berekening niet meer dan 42.420 K.M. 
(tabel, metingen 1895 Top. Bureau Batavia) 
Van het gebied, waarover zich de residentie uit
stro kt wordt slechts 10% door land en 90% door 
zee ingenomen.

De berekening der landoppervlakte kan niet 
anders dan globaal zijn, omdat er geen juiste 
landkaarten van hot gewest bestaan, want topo- 
graphische opne ming of triangulatie van hot land 
heeft nog niet plaats gehad. Met gebruikmaking

R. II.
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Zoowel in don horizontalen, als in den verti- 
kalen boiiw der talloozc eilanden valt de meest 
grillige verscheidenheid op te merken en den rei
ziger, die aan boord van een stoomer door den 
doolhof van straten wordt gevoerd, treft niet al
leen die eindeloo7.e afwisseling in lijnen, maar te
gelijk do harmonische kleurenpracht, zoo over
weldigend innig en rijk als geen penseel vermag 
weer te geven.

Terwijl de kleinste eilanden rotsige klippen, 
zandplaten of koraalvormingen zijn, hoogstens 
een hectare in oppervlak, omvatten de drie groot
ste, Bintan, Lingga en Singkëp resp. ongeveer 
1075, 825 en 827 K.M.2 Denkt men zich de jong
ste vormingen, de aanslibbingen door zee- en 
hemelwater en de scheppingen der koraaldiercn 
(zie KORAALRIFFEN) weg, dan vertoont zich 
de kern van den archipel, een rotsig berg- en 
heuvelland, dat in den Piek van Lingga of Goe- 
noeng Dai (1206 M.) de grootste hoogte bereikt. 
Die berg- en heuveloilanden vormden eens een 
deel van het bergland van Malaka. Eigenaardig 
is, dat zij verrijzen uit een zeebodem, die slechts 
zeer weinig relief bezit en nergens (buiten een 
enkel punt in straat Singapore, dat tot 150 M. 
diep is) een grootcre diepte dan 100 Meters be
reikt.

Vele kleinere rotseilanden zijn in den loop der 
ceu\ven als zoodanig verdwenen, gehecht aan 
andere nabijgelegen of rondom gevangen in het 
alluvium, zooals de enkele granietrotsen uit
wijzen, tb midden van mangrove wouden tus
schen Kal ëman en Danei.

De horizontale vorm der eilanden is zeer ver
schillend, zoowel meer of minder langgerekt als 
meer massief, zoowel met diepe insnijdingen als 
met weinig gebroken kustlijnen. Eigenaardig is 
do vorm van het eiland Mësana, tot de Lingga- 
groep behoorende, dat een rechthoekig gebogen 
elleboog vertoont, waarvan de lange arm in de 
richting N.N.W. — Z.Z.O. is gelegen; over beide 
armen loopt een heuvelreeks, die haar grootste 
hoogte bereikt in het ontmoetingspunt (10G M).

Alleen onder de kleinste eilanden vindt men 
er, die geheel vlak zijn, zandplaten door zeestroo- 
ming en bezinking ontstaan, gelegd op rots en 
koraalrif, waarvan Tërkoehi in Straat Riouw een 
voorbeeld is; andere zijn hoog, óón bergmassa, 
zonder ken baren top, zooals Karimon këljil, dal 
meer dan 375 M. hoog is.

Zooals bij do bespreking van de administra
tieve indeeling zal blijken, komt die niet mot do 
hier genoemde geographische overeen. De gren
zen der vermelde groepen zijn: 1°. van de Kari
mon-groep: N. Straat Malaka, O. Straat Malaka 
en Straat Doerian, Z. de kust van Danei en Katë- 
man, W. Straat Malaka. Behalve de eilanden, die 
tezamen de afdceling Karimon vormen (zie aldaar), 
behooren tot deze groepde Përopos-groep,degroep 
van Sanglar (Valseh Doerian), de Doerei-groep en 
de Roekan- of Rokan-eilanden, meest bekend 
onder de namen Noord-, Middel-en Zuid-Broeder; 
2°. van de Batam-groep: N. Straat Singapore, 
0. Straat Riouw, Z. Straat Dëmpoo en Straat 
Doerian, W. Straat Doerian, omvattende de 
groepen van Moro, op de zeekaarten Doerian ge
noemd, van Socgi, van Tjombol, van Boelan, van 
Batam, Rëmpang en GaJang en tal van kleine 
3°. van de Bintan-groep: N. Straat Singapo 
0. en Z. de Chineesche zee, W. Straal, Riouw; zij 
omvat het hoofdeiland Bintan met een aantal

der gegevens, verkregen van dc militaire patrouil
les, die gedurende dc jaren 1905 on volgende in 
Indragiri en de Kocantanlandcn ageerden, word 
door den Topographischon dienst in 1910 een 

bruikbare kaart van genoemde streken opzeer
een schaal van 1 : 250.000 vervaardigd. Van de 
archipels bestaan verscheidene zeekaarten, die, 
hoewel "reeds veel verbeterd, nog niet zonder 
fouten zijn en in alle geval van de eilanden slechts 
dc kusten en voor de scheepvaart van belang 
zijnde punten aangeven. Het eilandgebied is een 
der weinige terreinen van den Archipel, waarvan 
zelfs nog geen schetskaart door den Topogra- 
phischen dienst in het licht gegeven is. Slechts 

het eiland Singkèp bestaat, oen kaart, 
die, hoezeer nog verre van volledig en nauw
keurig, iets meer dan een schetskaart mag 
heeten. Zij werd in 1S93 naarde opmetingen van 
het personeel der Sin gkèp-tin-Maatschappij 
samengesteld door den directeur dier vennoot
schap, Jhr. J. P. J. van der Does de Bijc, op een 
schaal van I : 50.000.

Valt alzoo voorde vervaardiging van een goede 
landkaart der resideutie nog nagenoeg alles te 
doen, veel beter is het gesteld met dc kennis van 
het hoogst belangrijk zeegebied, dat het gewest 
omvat.Sedert lS94wcrd de hydrographischeopne- 
ming van dc zeeën en straten ter hand genomen.

De taalkaart, samengesteld in 18S9 door K. F. 
Holle en de godsdienst kaart, behoorende bij het 
Kol. Verslag van 1896, geven beide eenc te eenen- 
male onjuiste voorstelling van de taal- en gods- 
dienstverspreiding in den Riouw- en Lingga- 

_ archipel.
De residentie omvat 1°. een gedeelte van het 

vasteland van Sumatra tusschen Tandjocng Oeng- 
ka, aan de monding der Kampar-rivior en Tan
djocng La boe Toengkal,aan den mond der Tocng- 
kalrivier, 2°. een aantal van meer dan duizend 
eilanden, grootere en kleinere, gelogen in het 
Zuidelijk gedeelte der Chineesche Zee tusschen 
Straat Singapore, Sumatra, Ban ka en Bornco.

Het eerste gedeelte bestaat over een groote 
uitgestrektheid uit het moerassig alluviaalland, 
met kust woud bedekt. (Zie verder: KATËMAN, 
MANDAH, INDRAGIRI, KWANTAN, RÈ- 
NGAT en RËTÉH.

:
-i van

Het tweede gedeelte, de eilanden wereld, waar
van de Mnleier zegt „ban jaknja sagantang ladri”, 
zoovele als er peperkorrels gaan in een gantang 
(ruim 8Y2 liter), vormt verscheidene groepen, te 
zamen tot twee hoofdgroepen te brengen: die van 
den Riouw- en Lingga-archipel en der Poelau- 
Toedjoeh. De eerste (zie daarover ook: BATAM, 
KARIMON, LINGGA en TANDJOENG PI
NANG) zullen wij hieronder nader bespreken; 
voor de tweede, zie POELAU TOEDJOEH.

De honderden eilanden, die den Riouw- en 
Lingga-archipel uitmaken, behooren voor verre
weg het grootste gedeelte tot de zeer kleine, om 
eenige grootere gegroepeerd. Ze zijn dientenge
volge in eenige groepen te onderscheiden, die elk 
weer in verschillende ondergroepen te verdeelen 
zijn. Soms vindt men drie groepen aangenomen, 
maar met het oog op dc diepte en betcekenis der 
scheidende straten en de strekking der eilanden 
moet eene indeeling in vijf groepen juister worden 
geacht, die naarde hoofdeiianden zijn te noemen : 
2°. de Karimon-groep, 2°. dc Batam-groep, 3°. 
de Bintan-groep, 4°. de Lingga-groep en 5°. de 
Singkèpgroep.

ïv ;
re,
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plaatsen der landbouw- cn boschproductcn. Wij 
zullen een opsomming van de namen dersoengei’s 
achterwege laten en alleen nog doen opmerken, 
dat verreweg de meeste een voldoenden toevoer 
van zoet water missen, zoodat het zeewater bij 
vloed zeer ver landwaarts binnendringt en slechts 
in den regentijd door het rivierwater wordt tegen
gehouden.

Moerassen, (paja) treft men zoowel langs de 
kusten aan, als meer binnenslands in de

ten Zuiden en Oosten daarvan gelegen groepen 
kleine eilanden ; 4°. van do Lingga-groop: N. Straat 
Dömpoc, O. en W. de Ohincesche Zee, Z. Straat 
Lima; verreweg do mccsto tot deze groep behoo- 
rende eilanden strekken zich uit in een N.W. — 
Z.O. richting. Behalve het hoofdeiland Lingga 
met de daarom gelegen kleinere, kunnen als do 
voornaamste groepen genoemd worden: de 
Abang, Panglap, Sënimpan, Mêrodong, Tëmiang, 
Söbangka, Mahmoot, Bakocng en Tjömpa. Het is 
vooral dit gedeelte van den Riouw-Lingga-archi- 
pel, waarvan de kaarten een lang niet juiste voor
stelling geven. De zelfs op do jongste zeekaarten 
voorkomende grooterc eilanden zooals Bakocng, 
Söbangka, Tëmiang, bestaan in werkelijkheid uit 
een aantal kleinere, door nauwe en ondiepe kre
ken van elkander gescheiden. Hier en in het Noor
delijk gedeelte van de Boelangroep verdwijnen 
meer en meer eilanden door aanslibbing cn koraal
vorming, geholpen door de kustvegetatie en wor
den aan andere nabijgelegeno gehecht; 6°. van de 
Singkèp-groep: N. Straat Lima, W. en O. do 
Chineesche Zee, Z. Straat Bërhala; de groep be
staat uit Singkèp met de omliggende kleinero 
eilandengroepen, waarvan Sëlajar het grootste is.

De Pëkadjang of Zeven-cilanden vormen een 
zeer kleine groep bezuiden Singkèp, niet te ver
warren met de Poclau-Toedjoch in de Chineesche 
Zee. Zij behooren geographisch tot het Banka- 
complex (Zie onder LINGGA).

Wilde men een beschrijving van het bergland 
geven, dan zou elk eiland afzonderlijk moeten 
worden behandeld, waartoe te eenenmale de ge
gevens ontbreken. Langere bergkammen kunnen 
uit den aard der zaak slechts op de grootere eilan
den voorkomen; men vindt ze echter niet op alle; 
de meest beteekenende, echter toch van geringo 
uitgestrektheid, komen voor op Soegi (150 M.), 
Tjombol, Batam (de Boekit Ladi), Rëmpang, Ga- 
lang, Tëmiang (het Piang- en het Ben aja-ge berg - 
te, een tafelland met drie dicht bij elkander ge
legen bergtoppen, 223 M.) Mësana, Lingga en 
Singkèp. Maar het is ook op de grootere eilanden, 
dat de uitgestrektstc alluviale terreinen worden 
aangetroilen, veelal met moerassigen bodem. 
Vele eilanden bestaan slechts uit een enkelen 
bergtop met diens uitloopers; de hellingen van 
bergen cn heuvels zijn over het algemeen steil. 
Kegelvorm komt een enkele maal voor, maar dan 
nog onregelmatig, zooals de Piek van Mêrodong 
(186 M.); koepel- cn tafelvorm is meer algemeen. 
De Bintan bësar is een zadclberg, 372 M. hoog. 
Tot de voornaamste bergtoppen zijn nog te reke
nen de Djantan cn BoLina, 454 M. en 417 M. in 
het Noorden van Karimon bësar; do Djora of 
Piek van Doerian, op Moro, 309 M.; de zadclberg 
Bëkaka op Soegi, 306 M.; de Sëpintjang op Ling
ga met een bijna plat bovenvlak, 1027 M.; op 
Pönocba of Sëlajar de gelijknamige berg, 300 M. 
en op Singkèp de 594 M. hoogc Landjoet cn do 
Tjina, T.ërap en Laboc, respectievelijk 388 M., 
427 M. en 436 M. hoog. Alle overige toppen zijn 
lager dan 300 M.

Talloozo rivieren voeren het water van do 
heuvels cn bergen naar zee, maar zij hebben alle 

korten loop. Toch zijn zij voor handel 
en scheepvaarten dus voorde welvaart der eilan
den van groot belang, althans diegene, welker 
benedenloop, zij het ook slechts bij vloed, 
prauwen cn tongkangs bevaarbaar is. Die rivieren 
toch vormen de natuurlijke havens en afscheep-

groo-
tcro en kleinere dalen tusschen de heuvels en 
bergen gelegen, en daar waar vroeger ondiepe 
zeearmen waren, die door slibafvoer zijn veran
derd in laagland, meteen mangrovc-bosch ofmet 
nipah begroeid, dan wel met sagoepalmen be
plant. Zijn reeds daarom die moerasgronden van 
veel belang, in meerdere mate werden ze dat in 
don latcren tijd, voor zoover ze door droogleg
ging geschikt zijn gemaakt voor de gambircul- 
tuur.r

Bij het bespreken van de kustlijnen der eilan
den werd opgemerkt, dat langs de meeste eilan
den geen diepe insnijdingen voorkomen. Toch 
zijn er enkele, die daarop een uitzondering ma
ken, doch geen van alle zijn voor de scheepvaart 
van groote beteekenis, omdat koraal en klippen 
ze onveilig maken en door verzanding en aan
slibbing do diepte tot ver uit den wal zeer gering 
is geworden. De grootste zijn: van Batam: de 
Sënimba, Djodoo en Tëring, alle drie inhammen 
aan de Noordzijde, waarvan de laatste het diepst 
(7.5 K.M.) landwaarts in loopt, met een breedte 
van nagenoeg 5.4 K.M. aan den ingang; van 
Bintan: de Sëboeng- en Soem pat-baai aan de 
Noordkust, waarvan de laatste met uitzondering 
van een paar ondiepe plekken voldoende water 
bevat, de nagenoeg geheel onbruikbare Bintan- 
baai aan de Zuid westzijde en de Zuidelijk daar
van gelegen baai van Riouw of Tandjoeng Pinang, 
die goed bebakend is cn waar kleine stoomers en 
handelsschepen van niet meer dan 3,9M. diepgang 
met hoog water kunnen binnenkomen. OokLingga 
heeft eenige diepe kustinsnijdingen. Aan de N.O. 
kust de schilderachtige Sëmarong-baai, een 
wijde binnenzee met nauwen ingang, waarin de 
drie riviertjes Doeara, Sëmarong en Rësoen uit
monden, maar die zoo weinig diep is, dat ze slechts 
door kleine schepen cn prauwen bevaren kan 
worden. Zuidoostelijk van de ovengenoemde baai 
buigt de kust weer landwaarts in, een wijde,maar 
eveneens ondiepe bocht vormend, die baai van 
Limboeng heet. Daartegenover in Zuidoostelijke 
richting is eenc nog dieper inbuigende baai tus
schen do kapen Roe cn Djang aan de Zuidkust, 
Tölok SocngciKodong, die met eb nagenoeg droog 
valt. Singkèp heeft de Raja-baai aan de Noord
en de Baharoc-baai aan de Zuidkust. De Raja- 
baai heeft een diepte van bijna 9 M., die echter 
door verscheidene zandruggen wordt afgebroken, 
terwijl er bij eb een breede kuststrook droogloopt ; 
in het Zuid west elijk gedeclto geeft een nauwe, 
vrij diepe geul langs het eilandje Boentar toe
gang tot do ondiepe Sëkanah-baai, nog in de 
eerste helft der 19de eeuw de beruchte schuil
plaats van stoutmoedige zeeroovers. De ondiepe, 
wijde Baharoe-baai is door een breed en diep 
vaarwater gescheiden van de Singkèp-Laoet- 
eilandon, die haar aan de Zuidzijde beschutten.

Van ontzaglijk grootjr belang dan de water- 
artne, allengs verdwijnende baaien 'ijn de zee
straten, verkeerswegen bij uitnemendheid tus-

een zeer

voor
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Voor de residentie zelve zijn de tallooze klei* 

nere waterwegen van niet minder belang dan do 
genoemdo heirbanen der groote scheepvaart. 
Langs al die straten heeft het verkeer plaats en 
wordt alles vervoerd wat den handel voedt. Hot 

nut hebben hier al die verkeerswegen te

seben de kwistig gestrooide eilanden, en zoo tal
rijk, dat. zc een wegennet vormen, zooals te land, 
met uitzondering van Java, nergens in Indië is 
aan te wijzen.

Een beschrijving van al die waterwegen gaat 
het bestek van dit artikel verre te boven. Slechts 
tot de voornaamste, wat breedte en diepte be
treft, zullen wij ons moeten bepalen. Zoo slecht 
als do landkaarten van den Riouw-Lingga-ar
chipel zijn, zoo goed zijn de kaarten, die onze 
Ncdcrlandschc zeeofficieren hebben gegeven van 
deze waterwegen ; zij hebben zich niet slechts be
paald tot het opnemen van de hoofdstraten, 

zich ook den mocitcvollcn arbeid getroost, 
de zijstraten, stegen en sloppen zooveel mogelijk 
nauwkeurig in kaart te brengen. De resultaten 
van hunne loodingen en metingen toonen over
tuigend aan dat, zij het langzaam, op tal van 
plaatsen het land herovert wat de zee het cens 
ontnomen heeft. Geleidelijk aan worden de stegen 
en sloppen opgeruimd en eindelijk zullen nog 
slechts straten en hoofd wegen open blij ven voor 
de kielen van schip en prauw, waar de stoom
kracht den strijd weet vol te houden tegen koraal, 
slib en rizophoren. Van de vele vaarwaters zijn 
Straat Singapore, Straat Riouw en Straat Doe
rian voor de scheepvaart de voornaamste. De 
eerste, die 81 K.M. lang is, met een afwisselende 
breedte van 5.5 K.M.—1S.5 K.M., scheidt Malaka 
en het eiland Singapore van de Batarn- en Bin- 
tan-groepen. Zij vormt een deel van den grooten 
weg naar Achter-Indië, China, Japan en Austra
lië, wel niet zonder gevaren door do vele blinde 
klippen, maar deze zijn door het plaatsen van een 
aantal bakens en lichten en door nauwkeurige 
kaarteering vrijwel onschadelijk gemaakt. Dui
zenden schepen bewegen zich langs dezen heir- 
weg en doen de groote distributie-haven Singa- 
pore, een stad met ruim 2G0.000 inwoners aan de 
Noordzijde gelegen, aan. Steeds gaat te Singa
pore de handel voort zich uit te breiden. Een aan
zienlijk gedeelte daarvan betreft den in- en uit
voer van en naar Nederlandsch-Indië.

Door de Philipstraat tusschen de Takong-eilan- 
den en de Westelijkste eilanden van do Batam- 
groep, die geheel vrij van gevaren is en goeden 
ankergrond heeft, is Straat Singapore voor groote 
schepen verbonden met Straat Doerian, den kort- 
sten weg voor stoom-zoowel als voor zeilschepen 
tusschen St raat Ban ka en Straat Malaka en die 
in den West-moesson voor zeilschepen, bestemd 
van om de Z. naar Singapore, boven Straat Riouw 
de voorkeur verdient, omdat dan beoosten Ling
ga harde Noordelijke en Noordoostelijke winden 
doorstaan. Straat Doerian wordt aan weerszijden 
begrensd door een aantal eilanden van verschil
lende grootte, Westelijk tot de Karimon-groep, 
Oostelijk tot de Batam-groep behoorende. Breed
te en diepte van de straat zijn zeer ongelijkmatig; 
de eerste varieert van 3.7—7.4 K.M.

Straat Riouw wordt aan de Westzijde be
grensd door de eilandenreeks, waarvan Batam, 
Rëmpang en Galang de grootste zijn, en aan de 
Oostzijde door het eiland Bintan en de Zuid
waarts daarvan gelegen tot de Bintan groep be
boerende eilandjes. De breedte is zeer verschil
lend, het geringst (3.7 K.M.) tusschen Saoc en 
Bintan.

Straat Riouw en Straat Doerian zijn goed ver
licht, bebakend en betond en leveren voorallcchar- 
ters 'van schepen een voldoend veilig vaarwater op.

zou geen
bespreken. Als de voornaamsten zijn to noemen 
Straat Gölam of Itam ten Zuiden van ICarimon- 
bösar, Straat Soegi tusschen Soegi en Soegi Ba- 
wab, Straat Soelit tusschen Soegi en Tjombol, 
Straat Tjombol tusschen het eiland van dien 
naam en do Boelangrocp, in het W. gedeelte. 
Voorts Straat Boelan, aan natuurschoon de rijk
ste en die voor kleine schepen bij alle weer een 
veilige verbinding aanbiedt tusschen Straat Si
ngapore en Straat Riouw; dan de straten Dëmpoe, 
Abang, Panglap en Tcmiang, die van Straat 
Riouw naar Straat Doerian in de Amphitrito- 
baai leiden.

maar

Tusschen Lingga en het Noordelijk daarvan 
gelegen Bakoeng is de korte, om haren hevigen 
stroom gevaarlijke Straat Dasi, die toegang geeft 
lot den doolhof van nog haast onbekende stegen 
bewesten het op de kaart als één eiland getee- 
kende, maar inderdaad uit tal van eilanden be
staande Sëbangka. En ten Zuiden van Lingga 
scheidt de diepe Straat Lima dit eiland van Së- 
lajar, dat door Straat Pënoeba van Singkèp ge
scheiden is.

Hoewel al deze straatjes niet verlicht zijn, 
weten de vele in den Riouwschen archipel varen
de Chineesche bootjes er toch des nachts hun 
weg te vinden.

In deze en de honderden hier niet genoemde 
straten loopt veelal een hevige stroom, die soms 
een snelheid van 12 K.M. bereikt (b. v. in Straat 
Pintoe bij den Westelijken ingang van Straat Tö- 
miang). De stroomen zijn zeer onregelmatig en 
worden door de talrijke landpunten en vernau
wingen tusschen de eilanden gewijzigd.

Treden in de zeeën van den Oost-Indischen 
archipel min of meer halfjaarlijks wisselende 
stroomen op, in de Chineesche Zee, waarin do 
Riouw-Lingga archipel is gelegen, volgen de stroo
men duidelijk de moessons. In den Noordoost- 
moesson treedt dus een overheerschende Zuid
westelijke stroom op, in den Zuid west-moesson 
is de stroom minder overheerschend, maar toch 
in hoofd zaak tegengesteld aan den ovengenoemde.

Ls het niet mogelijk den stroom in de verschil
lende straten te beschrijven, onregelmatig als hij 
is door dc velerlei richtingen van de kustlijn, 
door uitstekende landpunten, door vernauwin
gen en verwijdingen, evenmin kunnen in bijzon
derheden de getijstroomen worden besproken, die 
ook de grootste onregelmatigheden vertoonen. 
Soms loopon die stroomen gedurende 6 uren in de 
ééne en dan gedurende G uren in de tegengestelde 
richting; soms gaat de stroom gedurende 10, 12, 
ja zelfs 18 uren doorloopend in dezelfde richting. 
In den Riouw en Lingga-Archipel gaat l>et 
wegend enkeldaagsch regime van de vertikale 
waterbeweging in het Z.-lijkste gedeelte van de 
Z.-Chineesche zee over in het overheerschend 
dubbeldaagsch regime van Straat Malaka. Van
daar dat de vervallen zoo sterk uiteenloopcn, niet 
alleen voor verschillende plaatsen, maar ook voor 
dezelfde plaats onder verschillende omstandig
heden. Het grootste verval wordt aangetroUon 
in de riviermonden van do O.-kust vanSumatra, 
waar het water belangrijk wordt opgestuwd.

over-
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In het algemeen staat er tusschcn do eilanden 
weinig zee en treft men meestal een spiegelglad 
watervlak of zooalsde zeeman zegt, „slegt water” 
aan; alleen in do maanden December en Januari 
komt meer zee en vaak hoogo deining voor.

Klimaat. Do Z.Z.O.-mocsson begint onge
veer in Mei en staat spoedig met volle kracht door 
en is in Juli het krachtigst; in September of Oc- 
tober kentert de moesson, de richting van den 
wind wordt Westclijkcren meestal worden N. N. W.f 
Z.W. en W. winden waargenomen, maar ook 
wel Z.O. en Z.Z.O. De overgang naar de Noorde
lijke winden begint in November met N., N.W. 
en N.N.W., welke laatste in December de heer- 
schcnde zijn, terwijl in Januari en Februari de 
Noord-moesson met kracht doorstaat, die nog be
stendiger is dan de Zuidzuidoost-moesson.

Als in Maart de moesson begint af te nemen, 
wordt de richting van den wind Oostelijker, zoo- 
dat dan veelal N.O. winden licerschen. April en 
Mei zijn de kenteringmaanden; er waaien dan 
winden uit alle richtingen, ’s Nachts zijn de win
den meestal krachtiger dan daags; hevige storm
vlagen uit het Westen komen gedurende den 
Z.Z. O.-moesson voor en worden wel „Suma- 
traantjes” genoemd.

De Riouw-Lingga archipel heeft over het ge
heel een aangenaam klimaat, daar de grootc hitte 
wordt afgekocld door sterke zeestroomingen en 
veelvuldige regenbuien, ’s Nachts valt veelal 
zware dauw waar te nemen. Vroeger werd het 
gewest steeds als gezond beschreven, maar moge 
dat al zoo geweest zijn, thans is het niet meer het 
geval. De bij eb droogvallende modder-en koraal- 
stranden, die voortdurend in uitgestrektheid toe
nemen, zijn onder andere oorzaak van veel ma
laria, waarvan een hoog sterftecijfer het gevolg 
is en die meermalen de overgebleven bevolking 
genoopt heeft een eiland geheel te verlaten. Meer
dere eilanden zijn als zoodanig berucht. Zie ver
der beneden onder Bevolking, gezondheidstoe
stand. Kan de hitte buiten de schaduw vaak zeer 
groot zijn, waartoe de steenachtige gesteldheid 
van den bodem veel bij brengt, in de schaduw lig
gen do thermometcrschommelingen tusschcn 72° 
en 95°. De meest voorkomende temperaturen lig
gen tusschcn 74° en 84°; de lagere en hoogere zijn 
minder veelvuldig. Dikwijls heeft men dagen 
achtereen droog weder, maar het aantal regen- 
dagen is talrijker dan dat der droge. De regens 
zijn echter meestal niet aanhoudend en duren in

zeer onvoldoende onderzocht. Groote zoogdieren 
zijn niet velerlei en verscheurende dieren komen 
niet voor; welzijn er tijgers op het eiland Singapore, 
dat geographisch tot den Riouw-Lingga archipel 
behoort. Onze kennis van de ichthyologische fauna 
van den Riouw-Lingga archipel is hoofd zakelijk te 
danken aan den verdienstelijken Dr. P. BIceker, 
die de visschcn in het Natuurkundig Tijds. voor 
N.-I. en in de Verhandelingen van het Bat. Gen. 
v. K.cn W. beschreef. (Zie verder artikel FAUNA.)

Flora. Waar niet door menschcnhand ver
andering in den toestand is gebracht, vertoont 
deze eilanden wereld een vegetatie, die zoowel om 
haar eigenaardig voorkomen, verband houdende 
met het wordingsproces van den bodem, als om 
den overvloed van kostbare houtsoorten een 
grondiger onderzoek waard is, dan haar tot nog 
ioe ten deel viel. Maar de overvloed van edel hout 
van reusachtige afmeting, die nog geen eeuw ge
leden elk der eilanden tot een schatkamer maak
te, is gevallen, voor verreweg het grootste ge
deelte onder de bijl van de arbeiders op de Chi- 
neesche gambirplantagcs en in vlammen opge
gaan onder de pannen, waarin de millioenen pi- 
koels gambir zijn gekookt, die in de vorige eeuw 
naar Singapore werden uitgevoerd.

Toch ont breken de oerwouden nog niet geheel 
en zijn zelfs sommige kleinere eilanden daarmede 
nog geheel bedekt; bëloekar, jong bosch, heeft 
echter de overhand. De kustflora komt in groote 
trekken met die van de andere eilanden van den 
Archipel overeen. Het binnenland is tamelijk rijk 
aan houtsoorten en ook de Kamferboom komt er 
voor. Aan de kusten groeien in het zeewater ver
schillende wieren, waaruit de bevolking agar-agar 
bereidt (zie verder onder PLANTENGROEI).

Bevolking. De bevolking van den 
Riouwschcn archipel bestaat hoofdzakelijk uit 
Inlanders en Chineezen, terwijl Europeanen en 
Vreemde Oosterlingen — andere dan Chineezen 
— er verre in de minderheid zijn.

De sterkte der geheele bevolking van Riouw 
en Onderhoorigheden bedroeg volgens opgave 
van het gewestelijk bestuur in het laatst van 
1915 (in eenigszins afgeronde cijfers): 
Europeanen en daarmede gelijkgesteldcn
Inlanders......................................................
Chineezen ....................................................

(w. o. ruim 14000 mannen).
Andere Vreemde Oosterlingen...............

-

230
109000
17000

320

en regel slechts enkele uren ƒ Over het geheel is 
di- regenval vrij gelijkmatig verdeeld, zoodat van

Totaal
Op een totale landoppervlakte van ^ 42420 K.M2. 

geeft dit totaal gemiddeld 3 per K.M2.
Tot de „Inlanders” moeten in de eerste plaats 

gerekend worden do eigenlijk gezegde Malciers; 
daarna komen in aanmerking de afstammelingen 
van Boegineezen, verder, in eenigszins nooinens- 
waardig aantal: Minangkabaucrs (Koeantan- 
ners), Javanen, Bankaneezen, Paiembangers on 
eindelijk de groepen, die gerekend worden over
blijfselen te zijn der oorspronkelijke bevolking 
van deze eilanden dan wel van de wateren, die 
bedoelde eilanden omspoelen, namelijk de 
Orang-Laoet (Baroet, Mantang, Köcala) en do 
Orang-Oetan (Bënoewa, Darat). Zie aldaar.

De eigenlijke Maleicrs zijn van het schierei
land Malaka afkomstig. Bij gebrek aan betrouw
bare gegevens is niot nategaan wanneer de eerste 
Maleischc vostigingen in den Riouwschen archipel 
hebben plaats gehad In de twaalfdo eeuw zou,

126550

- ' ii droog en nat jaargetijde geen sprake kan zijn. 
Uit waarnemingen Ie Riouw (Tandjoeng Pinang), 
looponde overeen tijdvak van 33 jaren, blijkt dat 
de regenval in November en December een maxi
mum bereikt en dat een goed merkbaar minimum 
voorkomt in Februari en een tweede, minder 
sterk, in Juli. In de overige maanden bedraagt het 
aantal «lagen waarop regen valt gemiddeld van 11 

J 8. Te Tandjoeng Pinang was over de jaren van 
waarneming het aantal regendagen per jaar ge- 
jukhleld 165 met een regenval van 3028 m.M.; 
>e Tandjoeng-Boeton op Lingga waren die getal
len 132 en 3415.

Fauna. In het gedeelte van hot gewest, 
dat op den vasten wal van Sumatra gelogen is, 
komt de fauna met die van de kustlanden van 
het Oostelijk gedeelte van dat eiland overeen. 
Het dierenrijk van de eilanden wereld isnog slechts
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van bestaan konden verschaffen, genesteld. Met 
dc vestigingen in de gambir- en pepertuinen be
draagt het aantal Chincesche nederzettingen in 
de residentie Riouw ongeveer duizend. Door hot 
Ncderlandsch-Indisch Gouvernement is die on
beperkte toelating wat aangaat het cilandcngc- 
bied tot dusver gehandhaafd. Evenwel kan do 
in Riouw gevestigde en niet in Ncd.-Indië gebo
ren Chinees toch wettelijk niet als ingezetene 
beschouwd worden, indien hij geene schriftelijko 
vergunning tot inwoning heeft bekomen. Aan 
het te dien nanzien bepaalde bij art. 106 juncto 
art. 105 van het Regeerings-Reglcmcnt zal hij 
zich niet kunnen onttrekken. Eene nieuwe

volgens een legende, op Bintan geregeerd hebben 
met name Pëmësocri-Iskander- 

Sjah. Deze naam wijst op een Maleische afkomst. 
Men mag echter aannemen, dat kolonisatie op 

uitgebreide schaal eerst een aanvang nam,

een vorstin

meer
toen de Malakaschc vorsten een min of meer 
daadwerkclijk bestuur op de grootste Riouwschc 
eilanden in voerden, vermoedclijk in de 15e eeuw. 
In het begin der 16e eeuw vestigden de Sultans 
hunne residentie tijdelijk en op het eind der 17e 
definitief eerst op het eiland Bintan on later 
op Lingga.

Van de Riouwschc eilanden uit bevolkten dc 
Maleiers de in de Zuid-Chineesche zee liggende 
eilandengroepen Anambas, Natoena en Tambë- 
lan als vaste bewoners in tegenstelling met de 
aldaar op zee rond zwervende destijds hoofdza
kelijk van zeeroof levende Orang-Laoet.

De Boegineezen hebben zich reeds zeer met de 
Maleiers vermengd en zijn op de meeste eilanden 
nabij Singapore te vinden. Toen Riouw nog de 
voornaamste handelsplaats in de buurt van 
Straat Singapore was, vestigden zich aldaar ook 
Vele Boegincesche handelaren en nadat het 
Onderkoningschap van Riouw als eene erfelijke 
waardigheid aan een Boeginecschen groote was 
afgestaan, had er in het gebied van dien vorst 
gestadig belangrijke immigratie van zijn landge- 
nooten plaats. Na de opkomst, van Singapore, 
samenvallende met de vlucht van den Boeginee- 
schen hoofdopstandeling Aroeng Bëlawa (1819), 
weken duizenden Boegineezen naar Singapore 
en Malaka uit, om nimmer terug te keeren.

Eenige kleine eilanden van den eigenlijken 
Riouwsehen archipel zijn hoofdzakclijk bewoond 
door afstammelingen van Boegineezen, die, meer 
geestkracht bezittende dan dc Maleiers, zich ook 
meerdere middelen van bestaan weten te ver
schaffen, o. a. door zich op vruchtenteelt toe te 
leggen.

De Koëantanners houden zich voornamelijk 
in de Poelau-Tocdjoeh op, de meesten slechts 
tijdelijk. Zij verhuren zich er als bewakers van 
klappertuinen.

Het Javaansche ras wordt hoofd zakelijk ver
tegenwoordigd door de duizenden op de verschil
lende „estates” (land- en mijn bouwonderne
mingen) werkzaam zijnde contractkoelies.

Bankaneezen en afstammelingen van vroeger 
geimmigreerde Bankaneezen treft men aan in 
Lingga en Singkèp, waar zij in afzonderlijke 
kampcengs wonen, terwijl de Palembangers zich 
hier en daar als handelaren gevestigd hebben.

Voor zoover betreft Indragiri, zie aldaar.
Het uit een economisch oogpunt voornaamste 

deel der bevolking in de residentie Riouw wordt 
voorzeker gevormd door de Chineezen. Handelen 
scheepvaart zijn bijna uitsluitend in hunne han
den, landbouw en zeevischvangst beoefenen zij 
op groote schaal. Ook omtrent hen kan niet met 
zekerheid vermeld worden, wanneer zij zich het 
eerst op deze eilanden gevestigd hebben. In 
oude Chineesche kronieken, o.a. van de 13e eeuw, 
worden reeds eenige eilanden van den Riouw- 
schen archipel genoemd en het is wel aan te ne
men, dat de Chineesche nederzetting te Tan- 
djoeng Pinang eenige eeuwen bestaat. In het 
laatst der 18e eeuw was het aantal Chineezen er 
aanzienlijk. Door de onbeperkte toelating onder 
het Sultansbestuur hebben zij zich langzamer
hand nagenoeg overal, waar zij zich een middel

rege
ling der toelating van vreemdelingen in dc resi
dentie Riouw is in behandeling.

De ordonnantie op het recht van verblijf voor 
Oosterschc Vreemdelingen is slechts voor het op 
den vasten wal van Sumatra gelegen deel der 
residentie toepasselijk verklaard. Aldaar zijn ook 
wijken voor Chineezen aangewezen, namelijk to 
Rêngat, Kota-Baroe (Rëtóh), Simpang (Gaocng), 
Polih-Igal, Kria (Mandah), Soengci-Goentoeng 
(Katöman), Prigi-Radja en Koeala-Tjinako 
(beide aan de Indragiri rivier).

De Riouwschc Chineezen behooren tot de
volgende stammen:

Hokkien — van de gelijknamige provincie in 
China, ook wel Foekiën genoemd en waarin 
Amoy gelegen is;

Tio Tsioe (Tee-Tjioe), Khó (Hakka), Macau 
Loci-Tsioe; van de provincie Kwang-Toeng = 
Canton;

Hailam — van het eiland Hai-Nan of Hailam.
De Tio-Tsioe’s zijn met 9700 zielen het sterkst 

vertegenwoordigd, terwijl de Hokkiëns, waartoe 
de voornaamste en beschaafdste Chineezen in 
Riouw behooren, met ruim 3700 zielen daarop 
volgen. De Hokkiëns wonen voornamelijk to 
Tandjoeng Pinang, Meral (Karimon)en Tërëm- 
pa (Anambas eilanden); de Tio-Tsioe’s worden 
het meest in Sënggarang (vlak tegenover Tandj. 
Pinang) en omstreken aangetroffen. Vrouwen en 
kinderen maken slechts een klein percentage der 
bevolkingssterkte uit.

Hoewel een groot — misschien nog hot 
grootste — deel der Chineesche bevolking vlot
tende is, zoo heeft het aantal ge vestigden zich 
gaandeweg zeer vermeerderd, vooral in den 
Poelau-Tocdjoeh archipel en meer in hot bijzon
der op de Anambas eilanden, doordat zij zich 
aldaar op de klappercultuur zijn gaan toeleggen. 
Voorts verrijzen op verschillende eilanden voort
durend nieuwe ködei’s (winkels). De gevestigde 
Chineezen, waartoe de kooplieden en tuinbezitters 
behooren,zijn ordelijken loyale onderdanen.Onder 
de koelie’s der gambirtuinen en de in de Straits 
thuis beboerende visschers, die zich slechts 
tijdelijk of periodiek in het Riouwschc ophouden, 
schuilen echter dc grootste deugnieten.

Taal. Met betrekking tot de taal zij aangc- 
teekend, dat vele Riouwers zich ook in het 
Chinccsch kunnen verstaanbaar maken en verder, 
dat vele E igelsche woorden en uitdrukkingen in 
hun omgangstaal het burgerrecht verkregen 
hebben. In de eerste plaats betreft zulks allo 
commando’s op- en dc namen van vele dcelen 
van stoomschepen als: go ahead, go ostern, full 
speed, slow, map, ticket en verder sign, receipt, 
cheque, club, book, pencil, stamp, manager, coat, 
enz. De vele Cnineesche stammen stellen het Bc-
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Btuur dikwijls voor mociclijkhcdcn met de 
taal, daar slechts weinig Chincezcn meer dan 
éón dialect spreken en tevens de Maleischc taal 
machtig zijn, zoodat zij als tolk kunnen fungcercn. 
De meeste Chincezcn te Tandjoeng-Pinang 
spreken het Tsiang Tsioe, een der sub-dialcctcn 
van het Hokkien (Amoy).

Kampoengs. Woningen. Als algemeene regel 
geldt., dat, voorzoover betreft het cilandcn- 
gebied, de kampoengs en alleenstaande wonin
gen der Inlandsche bevolking aan de kusten 
gelegen zijn. Uitzonderingen daarop treft men 
aan op de eilanden Djëmadja en Bcengocran 
(Poclau-Toedjoch), waar ook in het binnenland 
Maleische nederzettingen liggen. Ook de dorpen 
der inwoners van Bankaneesche afkomst op 
Lingga en Singkëp liggen meer landwaarts in. 
De grootste en meest bevolkte Maleische kam
pong is Tambëlan, gelegen op het gelijknamige 
eiland in de Zuid-Chineesche zee. Ze is, evenals 
de meeste Maleischc nederzettingen in den 
Poelau-Toedjoch archipel, van zee uit slechts 
langs een met reven bezaaid vaarwater te berei
ken. Thans, aan ge zien die toegangen sedert be
hoorlijk bebakend en betond zijn, levert die om
standigheid voorde scheep-of prauwvaartniet veel 
moeilijkheid op, doch in vroegere jaren was het in 
dat opzicht anders gesteld. Met voordacht koos 
de vaste bevolking zich dergclijkc moeilijk te ge
naken punten tot bewoning uit en wel om zooveel 
mogelijk tegen de zeeroovers beveiligd te zijn.

De huizen der Maleicrs en Boegineezen staan 
alle en die der andere deelen der bevolking voor 
het overgrootc deel op palen, die, indien de 
woningen nabij of in het water gebouwd zijn, 
wel 10 voet boven den bodem uitsteken. Als 
bouwmateriaal wordt hoofdzakelijk hout ge
bruikt, aangezien bamboe in den Riouwschen 
archipel zeer schaarsch is. In plaats van hout 
bezigt men voorden vloer niboeng latten en voor 
de wanden boomschors, terwijl het dak met atap 
van roembia (sagoepalm) of nipah wordt gedekt. 
De meer gegoeden gebruiken pannen, sirappen 
on in den laatsten tijd meer en meer gegalvani
seerd ijzer („zink”) als dakbedekking, terwijl 
uiteraard hunne woningen ruimer en geriefelijker 
zijn in ge richt. De fraaiste huizen ziet men in de 
Poelau Toedjoeh, onder meer in het reeds ge
noemde Tambëlan, te Türëmpa en op verschei
dene andere plaatsen.

De woningen van den kleinen man bestaan 
meestal uit cenigc slaapplaatsen, die door bonte 
katoenen gordijnen van de overige ruimte afge
scheiden zijn. Dc keuken is veelal een klein ver
trekje tegen de eigenlijke woning gebouwd en de 
stookplaats een houten bak met zand en eenige 
steenen, waaropdc potten en pannen gezet worden.

Bijzondere vermelding verdienen de enkelo 
dorpen der Bankancezen in dc afdecling Lingga, 
o.a. Mërawang, niet ver van Daik. Do huizen 
staan er in twee rijen met con breed grasveld er 
tusschen, zijn van goed hout gebouwd, wel ge
timmerd en geriefelijker ingericht dan do ge- 
gewonc Maleische. De daknok buigt zich aan de 
uiteinden een weinig naar boven; als dakbedek
king dient roeinbia-at ap.

Do woningen van Chincezcn zijn verschillend 
naar gelang van de gegoedheid der bewoners en 
van de plaats, waar zij staan. De Ohineescho wijk 
to Tand joeng-Pinang bestaat bijna uitsluitend 
uit steenen huizen met een 6, tweo verdiepingen.

Er zijn er vrij grootc bij, naar Chinecschon trant 
voorzien van een „impluvium”. Aan den zee
kant eindigt het chinecschc kwartier echter in 
een waar paaklorp, tot vrij ver in zee uitgebouwd.

Ook to Tand joeng-Balei (Karimon) komen 
verscheidene steenen woningen voor. Elders 
treft men die weinig aan en zijn ook de huizen 
der meest gegoeden van hout opgetrokken, zooals 
(e Törëmpa (Siantan, Anambas eil.), alwaar 
mooie grootc huizen aan het strand staan. Het 
daarvoor gebezigde materiaal is van zeer goede 
kwaliteit, o. a. Borneosch ijzerhout, (bëlian), 
en „zink” voor dakbedekking; hot geheel maakt 
een indruk van netheid en welvaart.

Tc Rèngat (Indragiri) zijn de „këdei’s ”aan 
elkander gebouwd, van hout opgetrokken, met 
steenen vloer en een zinken dak. Bijna overal in 
de residentie is een deel van het chineesche huis 
tot winkel (këdei) ingcricht en duidt men het 
geheele emplacement van woning en winkel ook 
veelal met het woord „këdei” aan.

Behalve op dc reeds genoemde plaatsen wor
den dc Chineesche nederzettingen over den ge- 
heelen Riouw,-Lingga-, Poelau Toedjoeh archipel 
en de kust van Indragiri aangetroffen. Er zijn 
nederzettingen,die zich bij de Maleische kampoengs 
aansluiten en ook die geheel afzonderlijk staan. 
Sommige bestaan slechts uit één „këdei”.

Ter wille van het gemak bij den afscheep of de 
ontvangst van handelsgoederen, zijn de këdei’s 
op sommige plaatsen ver in zee, tot op een af
stand van ongeveer 400 M. van het strand, ge
bouwd. Met eb loopt do strook tusschen die 
huizen en het strand nagenoeg droog. Complexen 
van dergclijkc këdei’s of visscherswoningen vor
men typische paaldorpcn met een of meerdere 
straten er in. Die straten (plantars) zijn, zooals 
van zelf spreekt, ook op palen en hebben 
een dek van rondhouten of niboenglatten. Deze 
plantars werden vroeger vrij slecht onderhouden, 
doch vele daarvan zijn in de laatste jaren verbeterd.

In de gambir- en pepertuinen wonen de Chi- 
neeschc arbeiders in „bangsals”, groote loodsen, 
waarin de gambir bereid wordt en waarvan een 
gedeelte voor bewoning bestemd is. Die bangsals 
staan gewoonlijk op een hoog punt to midden der 
aanplantingen en in dc nabijheid van water. 
Niet ver van de bangsal zijn de offerplaats, do 
varkenshokken en een groententuin. Het cen
trum van tot eenzelfde ressort behoorende bang
sals is de „kangka”, van waar de producten 
worden verscheept en die daarom aan een soengei 
(riviertje, kleine zeeinham) ligt-r Do kangka bo- 
staat gewoonlijk uit een plein, waaromheen zijn 
gebouwd de woning van den gemachtigde van 
den ondernemer (tauké-nëgri), een of meer 
këdei’s, de barbierswinkel en een tempeltje. Nabij 
de kangka bevinden zich groententuinen, 
vrucht boomen on, zooals bij alle kampongs, 
klapper-aanplantingen.

Middelen tan bestaan. Ter vergelijking ga 
vooraf een staatje van do voornaamste be
staansmiddelen in do drie hoofddoelen van heb
gewest.

1. Indragiri, Inlanders: inzameling van 
bosch producten (rotan, verschillende gölah- 
soorten w. o. djölootoeng, nipah bladeren), 
rijstbouw op ladangs, klapper-, rubber-en sagoo- 
cultuur,veeteelt,handel en vischvangst. Chintezen: 
handelen het conserveeren van vischen garnalen.

2. Riouw-Lingga oilandeu, Inlanders : zee*

>
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producten on do invoer van voedingsmidde
len en alle benoodigdlieden voor klceding, huise
lijk gebruik en genot geschieden voornamelijk 
door Ohineesche tusschenkomst. Dit interme
diair is den Riouwschen Maleier zeer welkom: 
aan de këdei kan hij de opbrengst van zijn arbeid 
of erf, hoe gering ook, steeds verkoopen, van do 
këdei kan hij te allen tijde alle door hem gc- 
wenschte benoodigdheden betrekken en wel zoowel 
het een als liet andere tegen redelijke prijzen, 
omdat tusschen de këdei’s onderling concurren
tie bestaat,

Ecnc volledige handelsstatistiek bestaat om
trent deze residentie nog niet, omdat het grootste 
deel van het gewest buiten het tolgcbicd is ge
bleven. Over tal van handelsplaatsjes verdeeld 
bedraagt de gezamenlijke waarde van den in- 
en uitvoer in het gewest ettelijke miljoenen 
(zie opgave b blz. 613), waartoe de Ckincezen 
het meest hebben bijgedragen.

Nauwkeurige cijfers, do schcepvaartbeweging 
en den in- en uitvoer betreffende, zijn bovendien 
slechts te verkrijgen ten opzichte van de plaat
sen waar Havenmeesters of fungeerend Haven
meesters gevestigd zijn.

De Koninklijke Paketvaart Mij. onderhoudt a. 
een 14 daagsebe vaartbcurt tusschen Batavia, 
Riouw, Singapore; b. een 14 daagsche tusschen 
Singapore en Poelau-Tocdjoch; c. een maande- 
lijksche tusschen Singapore, Riouw, Tambëlan, 
Pontianak; d. een we kei ij ksche tusschen Singapo
re, Indragiri.

Veel meer dan met eenigc plaats buiten het 
gewest in Ned.-Indië bestaat gemeenschap van 
de hoofdplaatsen en meerdere eilanden met Sin
gapore, waartoe verscheidene kleinere stoom
schepen worden gebezigd; zoo is er een stoom- 
beurtvaart tusschen Tandjoeng Pinangen Singa
pore; Tandjoeng Batoc, Soolit, Bojan en Singa
pore; Dabo, Daik, Sënajan, Tandjoeng Pinang 
en Singapore; Tandjoeng Balei en Singapore ; 
Rëngat, Tembilahan, Prigi Radja en Singapore; 
Poelau Toedjoeh archipel en Singapore; zoowel 
voor transport van personen als van goederen, 
van welke gelegenheden ook tot overbrenging 
van de post wordt gebruik gemaakt. Die stoom
vaart dagteekent van 1869, toen het eerste 
stoomscheepje voor de gemeenschap tusschen 
Tandjoeng Pinangen Singapore in de vaart werd 
gebracht, weinige dagen later door een twcedi 
gevolgd. Sedert 1828 is Tandjoeng Pinang een 
vrijhaven; het daarmede beoogde doel handel 
en scheepvaart derwaarts te lokken en Sin ga po re 
naar de kroon te stoken werd in het geheel niet 
bereikt. (Zie TANDJOENG PINANG). Behalve 
do besproken stoomschecpjes bevaren een aantal 
tongkang’son toeako’s, aan Ohineczon behooren - 
de zeilvaart uigen, dezen archipel om de producten 
van de verschillende eilanden en den vasten wal 
naar Tand joeng Pinang of Singapore te vervoeren, 
als gambir, peper, machinebrandhout, planken, 
balken, houtskool, kalk, schelpen, visch, loc pa- 
loepa (een soort vischlijm, zoogenaamd ijzerglas, 
vooral aan de mondingen der Indragiri-rivior 
door Ohineczen bereid), boombast voor looistof, 
akar pakis (een liaan, die als bindtouw gebruikt 
wordt), sagoe enz. en die vandaar medebrengen 
wat de bevolking noodig heeft. Zelfs de zooge
naamde sampan-kotak, de eigenaardige vaartuig
jes die het plaatselijk verkeer tusschen Tandjoeng 
Pinang, Sëngarang en Pcnjcngat onderhouden cn

visekvangst, inzameling van brandhout, winning 
van sagoe en agar-agar. Ckincezen: handel, 
scheepvaart, landbouw (gambir cn peper), 
zee visekvangst.

3. Poclau-Tocdjoch, JnZandcrs/klappercultuur, 
winning van tripangen paarlmoerschclpen,handel. 
Chineezen: klappercultuur, handel en scheepvaart.

Zie verder voor Indragiri aldaar.
Het hoofd middel van bestaan der Inlandschc 

bevolking in den Riouw-Linggn archipel is de 
zee visekvangst, die door de voortdurend groote 
vraag naar verseke visch te Singapore in gunstige 
conditie verkeert. Dagelijks varen verscheidene 
stoombootjes tusschen Singapore cn de Riouw- 
scho eilanden en halen op een groot aantal 
plaatsen de visch, in ijs verpakt, op. Voor de 
verpakking en verscheping zorgen de këdeihou- 
ders, die de visch van de Maleische en ook van de 
Ckineescke visschers opkoopen.

Verder wordt ook veel gezouten visch en ge
droogde garnalen naar Singapore uitgevoerd. 
Een betrekkelijk groote vlucht neemt de vangst 
van „bilis”, een kleine vischsoorfc, die door Inlan
ders gevangen en door Chineezen middels koking 
in pekel en daarna droging geconserveerd W'ordt.

Agar-agar, het zeewier, waarvan de bekende 
gelatine wordt gemaakt, wordt hoofdzakelijk in 
dc zeestraten tusschen dc Boelan- cn Soegi-ei- 
landengroepen gewonnen. De inzameling was 
onder het Sultansbestuur een apanagcreckt 
van cenig hoofden, doch is thans geheel vrij.

Het kappen van brandhout is van eenige be- 
teekenis, doordat Singapore en de talrijke in 
de Riomvscke wateren varende stoombootjes, 
veel brandhout noodig hebben. Het beste mate
riaal daarvoor is het bakauhout (zie BAKOE) uit 
dc mangrove-bosschen,dat echter door de sterke 
uitkapping vrij schaarsch begint te worden.

Op de eilandengroepen in de Zuid-Ohineesche 
zee neemt de aanplant van klapper door Inlan
ders gestadig en in belangrijke mate toe, terwijl 
verscheidene Inlanders ook een zelfstandigen 
coprabandel drijven. In dat gebied behooren 
uok vrij veel këdei’s aan Maleicrs. Hef belang 
der Maleische handelaren wordt voor een groot 
deel bekeerscht door het al of niet bestaan van 
concurrentie ten aanzien van de gelegenheid tot 
vervoer der handelsartikelen naar cn van Singa
pore. Is de Maleier namelijk slechts aangewezen 
opeen Ohineesche reederij, dan loopt hij veel kans 
doordatlichaamop veel mindergunstigen voetdan 
de Ohineesche handelaren behandeld te worden.

Met de inzameling van waarde volle zeepro- 
ducten als tripang (gamat) en paarlemoerschel- 
pen houden zich voornamelijk de Orang-Laoet 
van genoemde streken bezig.

De beroepen en bedrijven der Chineezen in 
Riouw zijn velerlei. In de eerste plaats dienen 
genoemd te worden de handel en scheepvaart, 
dan de landbouw (gambir en peper op de Riouw- 
Lingga eilanden en klapper in Poelau-Toc- 
djoeh), verder de houtaankap, visch vangst en 
vischhandel, bereiding van sagoe, houtskool- en 
kalkbranderij, loondienst op de land- en mijn- 
bouwondememingen en verschillende ambachten.

Handel en scheepvaart zijn nagenoeg uit
sluitend in Ohineesche handen. De vc-le stoom
bootjes, die hetzij dagelijks of om den anderen 
dag, hetzij wekelijks den Riouwschen archipel 
doorkruisen en met Singapore verbinden, be
hooren aan Ohineesche rjederijen. De uit voer

van
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door den schipper staande met twee lange riemen 
worden geroeid, zijn in handen van Chineczen.

Do inlandsche scheepvaart, door de Singapocr- 
sche Chineezcn nagenoeg geheel verdrongen, is 
van uiterst geringe beteekenis. Zij bepaalt zich 
tot de visschersprauwen en do vaart met zeil- 
prauwtjes naar Singapore voor het overbrengen 
van visch, vruchten enz. Die prauwen voeren 
houten ankers met óón arm, met een grooten 
steen of een stuk ijzer bezwaard. Enkele inlan
ders hebben grootere zeilvaartuigen in hun bezit, 
vooral in de afd. Poelau Toedjooh.

De kleinere prauwen vervaardigt men veelal 
zelf, de grootere komen van Singapore, maar ook 
in het gewest zelf zijn vermaarde scheepstimmer
werven op het eiland Posóh ten Westen van 
Singkèp. Ook op verscheiden plaatsen in de 
Poelau Toedjoeh en op het eiland Mahmoed ten 
N.O. van Lingga worden fraaie en deugdzame 
prauwen gemaakt, waaronder zeer snelle zeilers. 
Wedstrijden met zeilprauwen zijn het nationaal 
vermaak bij uitnemendheid; de meeste prauwen 
voeren bij deze wedstrijden overmatig groot zeil, 
zoodat de bemanning bij de wedstrijden op uit
leggers aan de wind zijde gezeten is om het om
slaan van de vaartuigen to voorkomen, iets wat 
intusschen hcrhaaldelijk gebeurt. Dan springen 
allen te water, hoozen al zwemmende de prauw 
leeg, zetten de zeilen weer bij, om den wedstrijd 
te vervolgen. De planken en ribben worden van 
verschillende houtsoorten gemaakt, do voorste
ven steeds van këlèdang-, de gaffclvormige in
kouten, waarin de riemen rusten bij liet staande 
roeien, van mëntadahout. De planken worden 
met pen en gat (de pennen of houten spijkers van 
këpini-hout) aan elkaar verbonden, en door een 
laag tusschen genepen gëlam-bast, die nat ge
worden uitzet, waterdicht gemaakt. Met do 
scheepvaart is ook de handel in handen der 
Ohineezcn ; Europecsche handelaren zijn er niet. 
De inlandsche handel in den Riouw-Lingga 
archipel is niet van veel beteekenis; op de eilan
den vindt men enkele inlandsche winkeliers en 
reizende kleinhandelaren. Beter is het te dien 
opzichto gesteld in de afdcclingcn Poelau-Toe- 
djoeh en Indragiri, waar de inlandsche handel 
toeneemt in beteekenis.

De volgende twee opgaven («en b) geven de cij
fers voor de scheepvaartbcwoging en den in- en 
uitvoer over 1913 (het normale jaar vóór den 
oorlog) aan de officioele statistieken ontleend.

a. Scheepvaartbcwoging in de voornaamste 
havens der residentie.

Do meeste schepen, als behoorende aan te 
Singapore gevestigde Chineesche rccdcrijen varen 
onder Britsche vlag. Door de mildere bepalingen 
betreffende de kustvaart (Ind. Stb. 1912 nos. 
476—479) en de openstelling van verscheidene 
havens in do residentie Riouw voor den alge- 
mcenen handel (Ind. Stb. 1913 no. 23) is aan die 
voor Riouw’s welvaart zop hoog noodigc scheep
vaart voldoend grootc vrijheid gelaten.

b. Waarde van den in-en uitvoer in guldens:
Invoer ƒ 6.668 454 voorde Riouwsche eilanden,

/ 1.417 415 voor Indragiri en Katëman.
Uitvoer / 26.076 526 voor de Riouwsche eilan

den, / 2.690 228 voor Indragiri en Katëman. 
(waaronder ruim ƒ 21.000 000 aan aardoliepro
ducten ).

Het gambirbedrijf op de Riouwsche eilanden 
is in zijn ganschen omvang van oudsher in han
den van Chineczen geweest en gebleven. Hoewel 
achteruitgegaan, wordt het thans toch nog op 
zeer aanzienlijke schaal gedreven. De meeste 
gambirtuinen worden op het eiland Bintan aan- 
getroffen, namelijk ongeveer 250; 'Daarop volgt 
Lingga met ruim 200, terwijl een 150 tal verdeeld 
is over andero eilanden, waarvan Batam en 
Karimon de voornaamste zijn. Bij de gambir- 
cultuur wordt roofbouw toegepast. Na 4 tot 9 
jaar, al naarmate men op jongeren of ouderen 
boschgrond geplant heeft, produceert de gam- 
birplant niet voldoende meer, om met voordeel 
geëxploiteerd to kunnen worden en moeten er, 
tot voortzetting van het bedrijf, intusschen 
andere oogstbarc aanplantingen zijn. Voortdu
rend moeten dus nieuwo stukken grond (de 
wisselgronden) worden ontgonnen tot men na 
ongeveer twintig jaren tot de oorspronkelijk 
gebezigde stukken terugkeert en zoodoende elke 
ondernemer toch binnen zeker areaal blijft. Op 
dezo arealen dienen do ondernemers, in verband 
met de inlijving van het Sultanaat bij het recht
streeks bestuurd gebied, een titel volgens onze 
agrarische wet (erfpacht, huur) te vestigen; bij 
wijze van overgangsmaatregel is toegestaan voor- 
loopig als van ouds met de ontginningen der 
wisselgronden voort te gaan.

In vroeger jaren, toen vrij wel uitsluitend in 
het Riouwsche gambir van prima kwaliteit ver
vaardigd werd, haalde dat product op Java en 
in andere deelen van Nederlandsch-Indië zeer 
hoogc prijzen en, aangezien de omstandigheden, 
waaronder de cultuur gedreven werd, ook gun
stig konden genoemd worden, zag het Gouverne
ment er geen bezwaar in, om bij invoer van 
Riouwsche gambir binnen het tolgebicd een 
recht van / 20.— per 100 K.G. to heffen. De om
standigheden hebben zich echter langzamerhand 
gewijzigd. Ook elders in Nederlandsch-Indië, 
als in de Wosterafdeeling van Borneo, op 
Banka, op Sumatra’s Westkust, in Indragiri, 
begon de bevolking zich met meeren meer kennis 
op dc gambirtcelt on bereiding toe te leggen, 
waardoor meer en ook zeer goede gambir van 
buiten Riouw op de markt kwam. Tegelijkertijd 
stegen de productiekosten in het Riouwsche door 
uitputting van don grond en verhooging van het 
arbeidsloon. In 1910 werd reeds tegemoetko
ming noodig geacht en dientengevolge hot in
voerrecht van ƒ 20.— op / 15.— gebracht. Do con
currentie met andere gambir werd echter steeds 
scherper, de prijzen van het Riouwsohe pro
duct gingen gestadig achteruit on waren ton
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Aangekomen particuliere schepen. 
Stoomschepen. Zeilschepen.

Havens
2.' 2£

* II<
I

Tandjoeng Balei 
Sa m boe
Tandjoeng Pinang 
Prigi Radja 
Rèngat
Poelau Kidjang
Pönoeba
Törëmpa
Tg. Bölitoeng
Sörasan.

306 32 124
1155

15!2145 1 1127 
835 1 109
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1199

41 j 535112
87 32

512 25 I26
0.52220 39
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van de groote land- en mijnbouwmdustne. Bjj 
den landbouw zijn vreemdelingen van verschil
lende nationaliteiten ah Belgen, Eagclschen, 
Franschen, Duitschcrs, Oostenrijkers, Japanners, 
betrokken. Aan hetgeen omtrent den Europec- 
schcn landbouw onder het hoofd: agrarischo 
gelegenheden in Riouw en Ondcrhoorighedcn is 
vermeld zij het volgende toegevoegd. Een twintig
tal esrates zijn in exploitatie; de grootste onderne
ming, namelijk„Boelan” of„Bulang”op het eiland 
Boclan bij Batam, werkt met ruim 2000 koelies 
en heeft, vele duizenden bouws reeds in cultuur 
gebracht. Indien de rubberprijzen niet aanmer
kelijk meer achtcruitgaan, gaat het mcercndcel 
dier ondernemingen eene goede toekomst tege
moet. Door den aanplant ook van cocospalmcn 
heeft men zich bovendien een uitweg gebaand, 
voor het geval met de rubber mocielijkc tijden 
dienen doorgemaakt te worden.

Het arbeidersvraagstuk baart echter steeds 
zorgen, aangezien de kosten ter bekoming van 
geschikt werkvolk steeds stijgen en men toch 
van den kant der werving aan groote teleurstel
lingen bloot staat. Bovendien blijken vele Java
nen niet tegen het Riouwscho klimaat bestand 
te zijn, waardoor het ziektecijfer onder de koelies 
op do eilanden steeds groot is. Indragiri verkeert 
in dit opzicht in veel gunstiger condities.

Mijnbouw geschiedt op groote schaal door de 
Singkep Tin Maatschappij op het eiland Singkèp 
en in een strook zeebodem nabij de hoofdneder
zetting Dabo. De door het Inlandsch zelfbestuur 
in 1887 verleende en in 1893 aangevuldc con
cessie betrof slechts de mijnontginning op het 
land, terwijl de zeetinconcessie, hoewel tijdens 
het Sultansbestuur verleend, van het Gouverne
ment is uitgegaan en wel op grond van het be
ginsel, dat bel beschikkingsrecht der inlandsche 
zelfbesturen zich niet over de territoriale wateren 
van het landschap uitstrekt. De cijns der land- 
concessie bedraagt 5 % der netto opbrengst en 
ƒ 5.— voor elke 2 pikoel uitgevoerde tin; die 
van de zeetinconcessie 4 % van de opbrengst.

Door het meer en meer gebruik maken van 
nieuwe ontginningsmothoden, heeft men on
danks gestadige uitbreiding der exploitatie, het 
aantal arbeiders gaandeweg kunnen verminde
ren. In 1913 werkten er een 700 tal vrije Chince- 
schc koelies voor den eigenlijken mijnarbeid en 
ongeveer 300 Singkèppers voor intelligenter 
werk, als dat van machinist, motorist en krani 
(mandoer). De Singkèppers voldoen zeer goed 
en loonen daarmede energieker aangelegd te zijn 
dan het gros der Riouwscho Maleicrs.

In zee wordt met veel succes gebruik gemaakt 
van twee groote baggermolens van Nederlandsch 
fabricaat.

De opbrengst der land- en zeetinontginning 
te zamen bedroeg over 1913/1914 13800 pikoel, 
tegen 11100 pikoel in 1912/1913.

Als in verband met de mijnindustrie staande 
dient ten deze nog de aandacht gevestigd te 
worden op de groote tankinstallatic der Konink
lijke Petroleum Maatschappij op het eiland 
Samboe in de onmiddellijke nabijheid van Si
ngapore. Daarheen worden de producten der die 
Maatschappij toebehooronde, in Nederlandsch- 
Indië werkende, pctroleumfabriekcn gebracht, 
om vandaar naar verschillende deelen der aarde 
te worden verscheept. Het vaarwater bij het 
eiland is voor dat doel bijzonder gunstig; groote

laatste nagenoeg gelijk aan die van andere stre
ken, terwijl de Riouwschc gambir zwaar belast 
en de andere vrij bleef. Krachtige hulpverlec- 
ning van de zijde van het Gouvernement was 
noodig en werd verkregen; in 1914 werd het 
invoerrecht tot / 5.— per 100 K.G. verminderd.

De buitenlandsche (Malaka, Singapore) gam
bir is echter nog aaneen recht van ƒ 20.— onder
worpen en daar het Riouwschc product veelal 
via Singapore naar Java verscheept wordt, zijn 
bijzondere maatregelen genomen, om te voorko
men, dat het buitenlandsche fabrikaat mede 
als Riouwsch ingevoerd wordt.

Van de pepercultuur is niet veel overgebleven. 
De achteruitgang, een gevolg van de daling der 
prijzen, spiegelt zich duidelijk af in hetgeen de 
peperbelasting vroeger en later heeft opgebracht, 
namelijk / 72000.— in 1892, ƒ 25000.— in 1900 
en / 3500.— in 1913.

In de laatste jaren is de Chinees zich ook op de 
rubbercultuur gaan toeleggen.

Een zeer belangrijke tak van Chineesche in
dustrie is de houtaankap op de eilanden Lingga 
en Singkèp. Men werkt er met kleine onderne
mingen (panglongs), elk met hoogstens twintig 
arbeiders.De jaarlijksche uitvoer van timmerhout 
bedroeg in 1913 ongeveer 25000 ton met een 
plaatselirjke waarde van ƒ 450 000. Voor het 
houden van een panglong wordt eene vergun
ning van het bestuur vcrcischt, welke tegen be
taling eener matige retributie telkens voor drie 
maanden verleend of verlengd wordt. Bij den 
uilvocr van het hout wordt een recht geheven 
van 10 % der plaatselijke waarde benevens 
$ 0.75 =/1.05 per kojan („kojangeld”).

De vischvangst vormt niet alleen voor de 
Maleicrs, doch ook voor de Chineezen een voor
naam middel van bestaan. Tot voor kort was het 
vissollen in de territoriale wateren van Riouw 
geheel vrijgelaten. Aangezien cenige gevallen 
van diefstal en roof aan vreemde Chineesche 
visschers werden toegeschreven en het ook uit 
een fiscaal oogpunt noodig werd, om meerdere 
contróle op die zwervende vreemdelingen uit 
te oefenen, is bij gewestelijke verordening be
paald, dat niet-Inlanders voor het uitoefenen 
van het visschersbedrijf de vergunning van het 
bestuur behoeven, op straffe van boete of ge
vangenisstraf en c.q. verbeurdverklaring.

De visch wordt hoofdzakelijk gevangen met 
groote treknetteo (poekat) in volle zee en met 
fuikvormig geplaatste staketsels (kèlong) nabij 
het strand (zie bij: VISSCHERIJ EN JACHT). 
Het conserveeren van visch en garnalen en de 
uitvoer ervan geschieden nagenoeg uitsluitend 
door Chineezen.

Op industrieel gebied houdt de Chinees zich 
verder bezig met het vervaardigen van sagocmeol. 
Verscheidene sagoewasseherijun, waaronder een 
met stoom als drijfkracht, werken op het eiland 
Lingga en een paar der Kariraonsche eilanden, 
zoomede aan dc kust van Indragiri.

Chineesche arbeiders worden nagenoeg bij 
alle takken van landbouw, handel cn nijverheid 
gevonden. Bij de rubbercultuur worden zij lang
zamerhand door Javaansche contractkoelies

aan

ver
drongen. Ook onder de huisbedienden treft men 
Chineezen aan.

De in het gewest gevestigde Etiropeanen en 
daarmede gjJijkgestelden vinden hoofd zake lijk 
hun bestaan in dienst van hel Gouvernement of
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tankbootcn kunnen cr zonder moeite komen en 
dicht bij den wal mceren. Van welk een grooten 
omvang het bedrijf aldaar is, blijkt gcnocgzanm 
uit do volgende cijfers: in 1913 werd van Samboe 
aan petroleumproductcn verscheept een hoe
veelheid van bijna ICO.000.000 liters ter waarde 
van / 21.500 000. Het aantal koelies (Javanen en 
Chineezen) op het eiland werkzaam bedraagt 
ongeveer 1200.

Met den houtaankap en houthandel door Euro
peanen schijnt het in hctRiouwsche nog niet naar 
wensch te willen gaan. Op het eiland St. Barbe 
(bij de Tambëlan eil.) met bosch van zeer goede 
kwaliteit (balau en rësakhout) is men sinds eenige 
jaren met de boschexploitatie bezig, doch met 
ongunstig resultaat. Uitgebreide concessie tot 
houtaankap op de Anambas- en Natoena eilan
den zijn uitgegeven, maar, voorzoo ver bekend, 
is met de exploitatie der toegewezen arealen nog 
niet aan ge van gen.

Beter schijnt het gesteld te zijn met de Neder- 
landsch-Indische Gëtah-përt ja Maatschappij, die 
de bladeren van gëtah-përtja leverende boomen 
van de bevolking op het eiland Singkèp opkoopt 
en in hare fabriek te Singapore laat verwerken.

Het Europeesche fabriekswezen in de residen
tie wordt vertegenwoordigd door een fabriek 
van petroleumblikken, deel uitmakende van do 
tankinstallatie op het eiland Samboe; fabrieken 
op de rubber estates om de „latex” tot voor den 
handel geschikte rubber te verwerken ; een grooto 
gambirfabriek op de onderneming Aer-Mcelik 
in Indragiri en een fabriek —de grootste en kost
baarste — op het eiland Karimon, bestemd om 
uit djëloetocng de bekende minderwaardige gëtah- 
eoort, rubber te extraheeren. Deze installatie is 
in 1912 opgericht geworden o. m. ten einde te 
voldoen aan een der voorwaarden, waarop aan de 
Nederlandsche-Indischo Boschproducten Maat
schappij concessie werd verleend tot het cxploi- 
teeren — met uitsluiting van anderen — van 
d jëloetoengboomcn op Borneo. Door on voldoen
den aanvoer van grondstof moest do fabriek 
echter al zeer spoedig sluiten (1913). Vermoede
lijk zullen de kostbare gebouwen en installatie ge
handhaafd worden, zij het ook met een gewijzig
de bestemming.

Gezondheid,-.toestand. De gezondheidstoestand 
onder de Inlandschc bevolking laat dikwijls 
veel te wenschcn over. Het is voornamelijk 
de malaria, die slachtoffers eischt en hoewel 
het kwaad door het op vrij groote schaal 
verbreiden van het kininegebruik ccnigszins 
beperkt is geworden, is het sterftecijfer tengevolge 
van het heerschen van genoemde ziekte onderdo 
Inlanders toch nog groot. De reden hiervan is, 
dat do Inlander het gebruik van kinine te spoe
dig staakt, aangezien hij de onmiddellijke uit
werking van dat middel zeer onaangenaam 
vindt; bij de Europeanen komen nagenoeggeeno 
sterfgevallen wegens malaria voor. Ter bestrij
ding van malaria onderdo militairen en gewapen
de politiedienaren zijn hunne kazernes op doel
matige wijze van muskieten-gaas voorzien. In 
Indragiri komt, niettegenstaande de vele modder 
en muskieten, minder malaria voor dan op do 
eilanden. Hier en daar, zoowel op de eilanden als 
op den vasten wal van Sumatra, komt beri- 
beri voor. Ofschoon die ziekto hoofdzakelijk aan 
het rijkelijk gebruik van volkomen ontbolsterdo 
rijst moet toegeschreven worden, zoo worden

toch gedeelten der bevolking, dio zich met sago© 
voeden, ook door die ziekte aangetast. Een proef 
van bestuurswege op Sërasan genomen mot 
verstrekking van ongebolsterdo rijst (padi), wel
ke ter plaatse tot zoogenaamde „roode rijst” d.i. 
rijst in het „zilvervlics” gestampt werd, leverde 
gunstige resultaten op en schijnt door de bevol
king aldaar ter harte te zijn genomen. In de ge
vangenissen komen beri-beri gevallen nog 
slechts sporadisch voor.

Lepra is onder de Inlandschc bevolking zeld
zaam; ze wordt meer onder de Chineezen gecon
stateerd.

Als een gelukkig verschijnsel mag vermeld 
worden, dat cholera-epidemieën zeer zelden op de 
Riouwsche eilanden heerschen, niettegenstaande 
in het naburige Singapore zich vrij vaak cholera
gevallen voordoen. Eene aanneemlijke verkla
ring daarvoor ligt in de omstandigheid dat op 
het eilandengebied geene rivieren van eenig be
lang voorkomen en de bevolking haar drink- en 
badwater steeds uit onbesmet gebleven putten 
betrekt. De ziekte wordt door de drukke commu
nicatie met Singapore wel eens van daar geïm
porteerd, doch bepaalt zich dan in den regel tot 
slechts enkele gevallen.

Ook de gezondheidstoestand onder de koelies 
op do landbouwondernemingen in den Riouw- 
schen archipel laat over het algemeen nog te 
wenschcn over, hoewel daarin, door de meerdere 
zorg,door de betrokken beheerders aan de hygië
nische toestanden en de ziekenverpleging op hunne 
estates besteed, reeds verbetering valt waar te 
nemen. De slechte conditie, waarin gewoonlijk 
de van Java aangebrachte koelies verkeeren, 
maakt deze immigranten zeer vatbaar voor 
klimaatsinvlocdcn en voor in het nieuwe land 
hcerschcnde ziekten. Behalve aan malaria, lijden 
de koelies nog al aan mijnwormziekte en dysen
terie zoomede — en in niet geringe mate — aan 
syphilis.

Geschiedenis. Omtrent de oudere ge - 
schicdonis van den hiervoren beschreven archipel 
is niets bekend. Wel komen in Maleische geschrif
ten lcgendarischo verhalen voor, die er op wijzen 
dat in de zesde eeuw op Bintan een geregeld be
stuur bestond met een vorstin aan het hoofd en 
dat tijdens hare regeering een vorstenzoon uit 
Palcmbang met een harer dochters huwde on zioh 
vestigdo op het eiland Singapoera en de grond
legger werd van het Maleische vorstenhuis van 
Malaka, maar veel meer is van dat Bintansche 
staatje niet bekend en omtrent de overige cilan- 
den zwijgen do kronieken. Het schijnt zelfs, dat 
Bintan daarna verlaten is geweest, althans niet 
onder een aanzienlijk hoofd heeft gestaan. Om
streeks het einde van de 14de eeuw vermeldt het
zelfde geschrift, dat op Linggaecn onafhankelijke 
radja regeerde. Met vrij groote zekerheid mag 
worden aungenomen, dat de gcschiedonis van 
den Riouw-Lingga archipel van vóór 1500 die is 
van kleine vestigingen van ondernemendo stam
hoofden, dio met hun onderhoorigen, de voor
ouders der tegenwoordigo Maleiers en Orang 
laoct, deels leefdon van visscherij en zeeroof, deels 
van weinig beduidenden landbouw nabij de plaat
sen waar ze in do nauwe, aan andoren onbokende 
straten hun schuilhoeken hadden.

In het binnenland van do grootore eilanden 
heeft toen ook zeker reeds een zeer schaarsche, 
zwervende bevolking geleefd, waarvan nu nog i

I
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ncigd waren zich haar in de praktijk to laten wel* 
gevallen.

Zóó werd in hot begin der 16e eeuw Lingga 
namens den vorst van het Maleischc rijk bestuurd 
door een van diens bloedverwanten onder den 
titel radja, maar geheel gewillig schikte zich deze 
niet in zijne ondergeschikte verhouding; ook op 
Bintan werd op bovengenoemde wijze het be
stuur gevoerd; Singapore wordt eveneens be
stuurd namens Malaka’s bchcerscher; de Kari- 
mon-eilanden vermoedelijk ook reeds toen, zeker 
althans in het begin der 17e eeuw. Wat Sumatra 
betreft, Siak wordt in het begin der 16e eeuw tot 
de onderhoorigheden van Malaka gerekend, al 
wordt blijkbaar deze ondergeschikte verhouding 
niet altijd in acht genomen; Kampar (Poelau 
La wan) eveneens, zij het dan onmiddellijk onder» 
geschikt aan Malaka of middellijk, doordat het 
was een onderhorigheid van den radja van In- 
dragiri, die op zijn beurt een vazal was van Ma
laka. Ook verder Zuidwaarts heeft Malaka eens 
invloed trachten uit te oefenen: immers in 1630 
is Tongkal een twistappel tusschen Djohor (Ma
laka) en Djambi, welk laatste rijk „over langen 
tijt” Tongkal aan het Maleische rijk had ontrukt.

Hoogstwaarschijnlijk echter dagteekent Mala
ka’s invloed op verschillende der bovengenoemde 
eilanden en landstreken van veel vroeger dan het 
begin der 16e eeuw, maar stellige berichten om- 
trent de tijden vóór de komst der Portugeezen 
ontbreken nagenoeg geheel: vandaar dat in dit 
artikel het begin der 16e eeuw als beginperiode 
voor het aangeven der stellige gegevens in dit 
opzicht wordt aangenomen.. Ook overigens trou
wens is, zooals boven reeds gezegd, weinig van 
de geschiedenis der tegenwoordige residentie Ri- 
ouw uit de tijden voorde komst der Portugeezen 
bekend. De Vóór-Indiërs zullen in overoude tij
den waarschijnlijk er mee in aanraking zijn ge
weest. Lingga wordt in de eerste helft der 15do 
eeuw genoemd in Ohinecsehe bronnen; Bintan 
schijnt eveneens aan de Obincesche handelaren 
bekend te zijn geweest, toen dezen, voordat Ma
laka tot zijn grootsten bloei was gekomen, nog 
bewesten het Maleische schiereiland handel dre
ven en blijkbaar ook dit eiland bezochten.

De Portugeezen waren dan in 1509 in aanra
king gekomen met Malaka. Weldra werden die 
aanrakingen van vijandelijken aard; in 1511 ver
scheen de gouverneur van Portugeesch-Indiö, 
Affonso d’Albuquerque, zelf vóór do stad en ver
overde haar. Deze gebeurtenis en de daarop vol
gende oorlogen tusschen de Portugeezen en de 
uit hun hoofdstad verdreven radja’s hadden ten 
gevolge, dat deze zich meer gingen bemoeien mot 
sommige der eilanden, die thans deel uitmaken 
der residentie Riouw. Verdreven tocli somwijlen 
uit het vastelands gedeelte van hun rijk, hebben 
zij dan hun zetel gevestigd op Bintan, een enkele 
maal op Lingga. Toch was dit slechts een ver* 
huizing van zeer tijdclijkcn aard, want al spoe
dig na do verovering van Malaka in 1511 werden 
de eigenlijke bestuurszetels van de Maleische vor
sten de stad Djohor en het in de nabijheid gele
gen Batoe Sa war. Het rijk zelf heette dan ook 
spoedig het rijk Djohor, onder welken naam hot 
steeds voorkomt in de bronnen van Nederland - 
schen oorsprong.

Bij de vijandelijkheden tusschen het nu Portu- 
geesche Malaka en Djohor hadden ook do eilan
den Bintan en Lingga te lijden. Immers,

overblijfselen worden aangetroffen in de Orang 
bönoewa of Orang oetan.

Op enkele punten, zooals aan do Bintanbaai, 
heeft waarschijnlijk een grootere vestiging be
staan, die tot zekeren bloei geraakte als veilige 
lig- en ververschingsplaats van handelsprauwen, 
want van in- of uit voer kan daar in die tijden wel 
geen sprake zijn geweest.

Wat met eenige zekerheid omtrent de lotge
vallen van den archipel bekend is, valt na 1500 en 
voor een goed begrip dier lotgevallen is het noo- 
dig den blik te wenden naar Malaka, liet Malei
sche rijk, dat, volgens de kronieken door den 
vierden opvolger van Sri Tri Boeana, den stich
ter van Singapore, was gevestigd. Vermelding 
verdient nog dat de titel „Soelthan” aangenomen 
werd door den eersten Mohammedaan schen vorst 

Malaka, namelijk Mahmoed Sjah I (1296).
Toen in 1509 de Portugeezen voor het eerst 

met den Maleischen archipel en het Maleische 
schiereiland in aanraking kwamen, was de stad 
Malaka dan ook reeds gedurende lange tijden de 
zetel der vorsten en een Maleisch rijk van be- 
teekenis.

Het ligt niet binnen het bestek van dit artikel, 
te trachten de schaarsche en onzekere gegevens 
omtrent de immigratie der Maleiers op het schier
eiland en omtrent de stichting daar van even- 
bedoelden staat weer te geven; alleen omdat de 
tegenwoordige residentie Riouw en onderhoorig
heden in dien ontwikkelingsgang is betrokken 
geworden, dient er hier op gewezen.

Malaka’s behcerschers hebben ééns in een on
dergeschikte verhouding gestaan tot Siam, maar 
in het begin derl6c eeuw was daarvan,in de prak
tijk althans, geen sprake meer, al schikte laatst
genoemd rijk zich noode in deze verandering. 
Dat Malaka zich hoe langer hoe meer onafhan
kelijk was gaan gevoelen en gedragen, had het 
te danken aan zijn welvaart, gevolg van zijn 
bloeicnden handel, op zijn beurt een gevolg van 
de gunstige ligging der stad, aan den zeeweg 
tusschen Azië’s Westen en Azië’s Oosten. Deze 
welvaart had niet alleen gewekt een gevoel van 
onafhankelijkheid bij Malaka’s vorsten, maar ook 
de kracht, om die onafhankelijkheid te handha
ven en verder de zucht en dc kracht, om nabij
gelegen streken aan zich te onderwerpen. Ook te 
dezen opzichte kan niet met zekerheid het beloop 
der gebeurtenissen geschetst worden, maar al3 
vaststaand mag worden aangenomen, dat in den 
tijd, dat de Portugeezen met Malaka in aanraking 
kwamen, zijn Sultan — behalve op eenige andere 
streken, die hier niet ter zake doen — in een of 
anderen vorm gezag oefende of rechten preten
deerde op verschillende eilanden bezuiden het 
Maleische schiereiland en op een deel der Ooste
lijke kustlijn van Sumatra.

Wanneer en op welke wijze dit proces zich 
heeft voltrokken is moeilijk te zeggen; misschien 
zjjn zonen of andere bloedverwanten van Mala
ka’s Sultan op buit uitgegaan in den omtrek, heb
ben sommigen ervan zich hierendaar gevestigd en 
Maleische nederzettingen gevormd en hebben zij 
in een of anderen vorm erkend een eenigermate 
ondergeschikte verhouding tot het Malaka’seh 
hoofd van hun geslacht: een verhouding, meer 
of minder daadwerkelijk, naarmate Malaka’s be- 
heerscher meer of minder lust en kracht gevoelde 
haar in de praktijk te laten gelden en tevens 
naarmate zijn uitgeweken bloedverwanten ge-

van

wanneer
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beido eilanden do behccrscher van de Oosfc-Indischo Compagnie. Ook hiervan is niets 
gekomen en al deze plannen kwamen op den 
achtergrond na Batavia’s stichting in 1619.

Dit nam niet weg, dat de Compagnie betrek
kingen onderhield met het rijk Djohor en met 
verschillende zijner onderdeden, ook met 
mige van die, welke thans de residentie Riouw 
en onderhoorigheden uitmaken. Maar juist met 
laatstgenoemde onderdeden zijn ’s Compagnie’s 
betrekkingen al van zeer weinig bcteckenis ge
weest *). Sedert 1616 staat vast, dat zij handel 
dreef op Indragiri, een handel, dien zij deelde 
met Chincezen en Portugeczen en al spoedig ook 
mot de Engelschcn. Van veel beteekenis was die 
handel zeker niet; van vriendelijken aard bleef 
de verhouding niet altijd. Zoo werd in 1622 onzo 
handelsfactorij aldaar opgeheven, maar bleef do 
handel met kortere of grootere tusschenpoozen 
voortbestaan, al waren de voordeden niet groot, 
vooral wanneer Indragiri’s „Coningen” (de „Soe- 
tan” en de „Jang di përtoewan moeda”) werden 
lastig gevallen door Atjèhers (o.a. 1624) of door 
do bewoners der bovenlanden, welk laatste een 
gewoon verschijnsel was ongeveer het midden der 
17e eeuw. En „den peper valt er dier ende ’t gout 
is oock niet abondant te becomen”. Er kwam bij, 
dat de politiek der Compagnie meebracht, dat 
men trachtto den handel van deze streken te 
trekken op Malaka, nadat dit in 1641 in handen 
der Nederlanders was gekomen, of op Batavia; 
«•' voorzoover dit gelukte, was de handel der 
Nederlanders op Indragiri zelf van te minder be
teekenis. En indien, zooals b. v. ongeveer het 
midden der 17e eeuw plaats vond, de Nederlan
ders optraden tegen Indragirische vaartuigen op 
een wijze, die in do oogen der beido „Coningen” 
van Indragiri den zeeroof nabij kwam (het lichten 
„tegen ordre ende buyten redenen van ’t een en 
’t ander haerer goederen uyt. eenige Andragierso 
vacrtujgen”), dan werd de verhouding onaange
naam, dan werd de handel van nog minder be
teekenis en bleef do Compagnie in de eerste 
plaats af wachten, lot de peper van Indragiri en 
de Westwaarts liggende streken in Malaka en 
Batavia werd aangebracht en werd pas in de 
tweede plaats rechtstreeks door haar op Indragiri 
handel gedreven. De betrekkingen, welke de Com
pagnie met dit rijk had, ressorteerden onder Ma
laka, wat verband zal gehouden hebben met de 
onderhoorigheid van Indragiri aan Djohor, onge
veer het midden der 17e eeuw eerder versterkt 
dan verminderd. In tijden, dat de O.-L Comp. 
daar in Indragiri door een ambtenaar was verte
genwoordigd, was deze ondergeschikt aan den 
Nederlandschcn gouverneur van Malaka. Dit 
moet weder het geval zijn geweest ongeveer 1671 
en 1672, in welk jaar bepaaldelijk sprake is van 
„het Andragirys opperhoofd”, die den rang had 
van „coopman”. Dit opperhoofd had weder do 
leiding van een loge of factory, welke do Compag
nie in Indragiri bezat en dio in 1679 werd afge- 
loopen door Bantamsche vaartuigen, bij welko 
gelegenheid ons opperhoofd, Jan van Assendelft, 
werd vermoord. Zij bostond nog minstens in on
geveer 1725, maar het opperhoofd had toen slechts 
den rang van onderkoopman. Peper en goud

op een van
het Maleische rijk was gevestigd, dan werd van 
dddr uit het Portugeesche Malaka bedreigd, dan 
waren daarop gericht do aanvallen, door de Por- 
tugeezen ondernomen tegen den vijand. In 1521 
werd een poging der Portugeczen, om sultan 
Mahmoed van Bintan te verdrijven, verijdeld: 
zij kwam hun op een neêrlaag van beteekenis to 
staan. In 1523 en 1544 vond een herhaling dezer 
gebeurtenis plaats. Maar in 1526 gelukte het Pero 
do Mascarenhas, Mahmoed to verdrijven van dit 
eiland, dat nu enkele jaren door een inlandschen 
vorst namens de Portugeezen werd bestuurd. Ver
moedelijk werd na deze gebeurtenis Djohor meer 
dan voorheen de eigenlijke bestuurszetel van het 
Maleische rijk, al hield de vorst daarvan zich al 
spoedig (minstens reeds sedert 1539) weder vóór 
en na op Bintan op.

Maar omdat het centrum van het Maleische

som-
i

:

:

rijk op deze wijze evenals vóór de verovering van 
Malaka door de Portugeezen bleef op het Malei
sche schiereiland, concentreerde zich het belang 
van dat rijk — ook voor de Europeërs — in de 
eerste plaats op dat vastelands gedeelte: de be
richten omtrent het rijk Djohor van Europecsche 
zijde bepalen zich dan ook vooral .tot het schier
eiland. Weinige betrouwbare berichten zijn uit 
de 16c en 17c eeuw tot ons gekomen omtrent 
die streken van Djohor’s gebied, welke de tegen
woordige residentie Riouw en onderhoorigheden 
nitmaken.

Dat in den langen, soms door een meer vre
delievende verhouding afgebroken krijg, tus- 
schen Djohor en Malaka gevoerd of in de veeten 
tusschen Djohor en het zich in de 16e en de eerste 
helft der 17e eeuw steeds meer ontwikkelende 
Atjèh alweder de eilanden van het Maleische rijk 
worden betrokken, is gemakkelijk te begrijpen. 
Eveneens, dat do sultans van Djohor soms ge
dwongen hun verblijf —tijdelijk —op die eilan
den hielden; op Bintan, ook op Lingga. Dieper 
hierop in te gaan zou een bespreking zijn van 
zicli herhalende gebeurtenissen. Toen andere Eu
ropeërs dan de Portugeczen — de Engelschcn en 
de Nederlanders — in het begin der 17e eeuw in 
deze streek kwamen, vonden zij daar dien onze- 
k'-ren toestand.

Ook den Nederlanders bleek natuurlijk het 
eioote belang, dat gelegen was in het beheerschen 
van Straat Malaka en het trachten te veroveren 
van de daar gelegen stad stond al spoedig op het 
program der Nederlandsche pioniers in het 
Oosten. In 1606 sloot Corn dis MateliefT de Jonge 

•n verdrag met den sultan van Djohor, met wien 
liij gezamenlijk Malaka ging insluiten; en hierbij 
werd bepaald, dat ingeval van welslagen Malaka 
nan dc Oosl-Indischc Compagnie zou blijven. De 
aanslug mislukte, maar aan de O.-I. Comp. werd 
bij een nieuw contract (1606) afgestaan een of 
andere plaats aan den sultan van Djohor toebe
hoorenden om haar koopmansgoederen en amuni- 
tie te verzamelen en te bewaren en om „zoo noo- 
dig ambachtslieden en huisgezinnen” uit Neder
land „te brengen”. Matelicff dacht o.a. aan Bin
tan. Van het plan is echter niets gekomen, of
schoon in de eerste jaren onder do streken, waar 
men een „algemeen rendez-vous” voor de Neder
landers in het Oosten wilde gevestigd zien, ook do 
omgeving van Straat Malaka blijft genoemd. Zoo 
werd ii 1614 nog gedacht aan ICarimon (büsar?), 
om da&r een versterkte plaats in te richten voor

\
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i) Van die, wolko thans behooren tot hot 
gouvernement Oostkust van Sumatra of tot 
Engclsch gebied behoeft hier niet te worden 
gesproken.
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eeuw geducht in de buurt van Straat Malaka had 
laten gelden, werd van minder beteekenis, vooral 
voorzoover het aanrakingen met Djohor betrof. 
Wat nu dit laatstgenoemde rijk aangaat, de Oost- 
Indische Compagnie kon het over het geheel goed 
met de beheerschcrs er van vinden. Maar opmer
kelijk, dat na de verovering van Malaka zoo wei- 
nignotitie wordt genomen van het eilanden-gcdeel- 
ic der tegenwoordige residentie Riouw en onder- 
hoorigheden, wederom een aanwijzing, dat die 
eilanden wat hun bevolking betrof, van weinig 
beteekenis waren. Voorzoover men met Djohor in 
aanraking kwam, gold dit die gedeelten van het 
rijk, welke op het schiereiland waren gelegen, 
of — er is reeds op gewezen —die deelen, welke 
op Sumatra lagen.

In het laatste kwart der 17de eeuw begint 
daarin verandering te komen en wel door een- 
zelfden factor als in het. begin der 17de eeuw. On
geveer 1680 toch vestigde de toenmalige sultan 
(of jangdi përtoewan bësar) van Djohor zijn zetel 
te Riouw, ter plaatse, tegenwoordig Riouw lama 
genaamd, vermoedelijk in verband met twist en 
krijg tusschen Djohor en Djambi. In deze „ko
ninklijke residentieplaats” werd dan ook in 1685 
een contract gesloten tusschen Djohor en de O.-I 
Comp., hetwelk in 1689 werd vervangen door 
een nieuw, waarbij aan haar verschillende voor
rechten in den handel werden afgestaan, vooral 
ten opzichte van Siak. Het contract van 1689 
was gesloten te Djohor, toen weder de residentie 
van het rijk. Het schijnt dit te zijn gebleven tot 
1709, toen sultan Abdoe’1 DjaJil Rn jat Sjah, een 
usurpator op Djohor’s troon, w.-der zijn resi
dentie vestigde te Riouw. Met hem en zijnen 
onderkoning (jang di përtoewan moeda) sloot de 
O.-I. Comp. in 1713 een nieuw contract met voor 
haar nieuwe handclsvoordeelen.

De reden, dat Djohor’s Sultan in 1709 het 
vasteland vcilaat en to Riouw verblijf gaat hou
den, moet misschien worden gezocht in aanvallen, 
die zijn rijk had te doorstaan van vijandelijke 
elementen, waaronder Boegineezen een eerste 
plaats innemen : fortuinzoekers, die, los van eigen 
land, roofden in verschillende streken of tracht
ten daar hun invloed te vestigen. Al spoedig wis
ten zij ook in het rijk Djohor hun rol to spelen, 
door zich te steken in binnenlandsche verwikke
lingen. In 1719 verdreef Radja Kë.jil van Siak 
Soclthan Abdul Djalil Sjah III van Riouw on 
ontvoerde diens kinderen, waaronder zijne twee 
zoons Soleiman en Abdulrahman. D- Sultan 
week naar het schiereiland Malaka uit, waar hij, 
op last van Radja Këijil, moet vermoord zijn. 
De Boegineezen wisten echter, onder hunne aan
voerders, de drie gebroeders DaongMarewa, Da- 
eng Prani en Daeng Pali, Radja Kö jiJ naar Siak 
terug te drijven en de gcvang.-n sulianskinderen 
te bevrijden, waarop zij Soleiman tot Sultan van 
Djohor uitriepen (1721). Deze verhief, tot bcloo- 
ning Daeng Marewa tot Onderkoning „Radja- 
Moeda” (later: jangdi përtoewan moeda) en ver
leende aan Daeng Prani den titel van „Radja- 
Toewah”, onmiddeJlijk in rang op den onderko
ning volgende, en sloot met hen een verbond van 
bondgenootschap en vriendschap, hetwelk in 
1728 en 1734 vernieuwd werd. Aan beiden werd 
de titel sultan verleend. Door aanhuwelijking 
met vrouwen uit do allerhoogste Maleische ge
slachten wisten de aanzienlijke Boegineezen 
hunne positie in het Djohorsche rijk hecht en

steeds de export-, kleedjes en contantenwaren 
de import-artikelen.

Wat betreft ’s Compagnio’s betrekkingen met 
dc overige dcelcn der tegenwoordige residentie 
in de 17e en de eerste helft der 18e eeuw/ook 
hieromtrent is weinig zekers te berichten J 

(r. L-r . '■ ; In de Riouw-Linggagroep, „de meniöfite
èijlanden genoempt Bcntem”, werd vóór de ver
overing in 1641 van Malaka herhaaldelijk door 
schepen der Compagnie gekruist op Porlugccsche 
vaartuigen en meer dan eens kwamen de onzen 
dan met de hoofden en bewoners dier eilanden 
in aanraking. Ook werd van sommige dier eilan
den eenige smalle handel b. v. op Batavia ged re - 

. Van anderen handel kon zeker ook bezwaar
lijk sprake zijn, want producten of goud vielen 
van die schaars alleen langs de kusten bevolkte 
eilanden zeker niet te verwachten. De berichten

van

ven

omtrent deze betrekkingen leveren weinig be
langrijks. In 1633 is sprake van een „coninck” 
van het eiland Bintan, maar in welke verhou
ding deze tot Djohorstaat, wordt niet uitgemaakt. 
Belangrijk is een omschrijving van het Djohor
sche rijk, opgemaakt in 1641 onmiddellijk na de 
verovering van Malaka. Toen werd aangenomen, 
dat tot Djohor behoorde, behalve gedeelten van 
het Maleische schiereiland, het volgende gebied 
daarbuiten: „d’riviere Chiaca (Siak), gevende 
rys, agulhout, bcserstcen, yser, verekens, etc.; 
rio Campher (de Kampar-rivier) geeft santgout 
ende peper; d’riviere van Bencalis, d’selve heeft 
veel cuyt, speek als andere lyfftochten; d’eylan- 
den van Ongarangh (Oengar?), gevende alder- 
hande fruyten; Carimon, heeft goet water ende 
oock agulhout, doch van cleyner estime; d’cylan- 
den van Boulongh ende Benten, synde van ontal- 
licken meenichten, geven houtwerek, bequaem 
om huysen ende 6cheepen van te bouwen; Lingen 
met de omleggende eylanden, gevende campher 
ende olye, soo meede d’eylanden Songi (Soegi?), 
Sedili( ?), Besariende Kitsil(bësaren kë jil ?); d’ey
landen van Sincapoura, synde visryck”. Opmer
kelijk is dat verscheidene der groote eilanden 
hier niet zijn genoemd, wat er wel op wijst, dat 
die eilanden of niet of uiterst schaars bevolkt 
waren, en dat ook het zielental der andere gering 
was blijkt uit de vermelding van hetgeen ze voor 
den handel opleverden. Van d.j groote eilanden
groepen, die nu de afdeeling Poelau Toedjoeh 
vormen, is geen enkele genoemd. In de Maleische 
kroniekep komt wel het een en ander omtrent die 
eilanden voor, waaruit zou blijken dat ze althans 
toen ter tijde deel uitmaakten van het Maleische 
rijk. Zoo wordt verhaald dat den 13den Mei 1735 
sultan Soleiman naar Boengoeran, het hoofd
eiland van de Groot-Nat oen a groep, vertrok, van 
waar hij spoedig terugkeerde op het bericht dat 
de nader te vermelden Radja Këtjil Riouw be
dreigde, die later (1735) zelf op Siantan, een der 
Anambaseilanden landde, en de Maleische ves
tiging aldaar verwoestte. Ook wijst men thans 
nog op Sërasan het graf van een Riouwschen 
sultan.

Door de verovering van Malaka in 1641 dooi
de Nederlanders met hulp der Djohorieten, had 
de toestand in deze streken groote verandering 
ondergaan. De Nederlanders hadden daar niet 
langer rekening te houden met de Portugeezen 
en voorloopig evenmin met eenige andere Euro- 
peesche natie. Ook Atjèb, dat zich in de laatste 
jaren der 16de en de eerste decenniën der 17de
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sterk to maken en zich te handhaven ook tegen 
aanvallen van buiten, o.a. van Siak (zie OOST- 
KUST VAN SUMATRA). Ook op het Maleischo 
schiereiland buiten het Djohorschc rijk wisten 
zij grooten invloed en gezag te

Met de toeneming van den invloed der Boegi- 
in het Djohorsche rijk verrainderdo die

O.-I. Comp. naar do oogen to zien, omdat hij 
met mededingers had te kampen, en daaronder 
met gevaarlijke en hij wel begreep, dat de hou. 
ding der O.-I. Comp. ten aanzien van hem nog 
gewicht in de schaal kon leggen. Onder die mede
dingers trad op den voorgrond radja Hadji, bloed
verwant van radja Ali, een Bocginees van hooge 
geboorte, wiens vader eens een zeer aanzienlijke 
positie in het rijk Djohor had ingenomen, maar 
die thans zelf zwierf over de zee en de streken 
in den omtrek in onrust bracht. Hij had zich reeds 
opgehouden op Lingga, had aan de rivier van 
Indragiri bij de monding der Tjinako den handel 
op die rivier belemmerd, had deel genomen aan 
de onophoudelijke woelingen en krijgsverrichtin
gen in de omstreken van het Malcische schierei
land, had de Westkust van Borneo tot het too- 
neel zijner daden gemaakt en was na den dood 
van Daeng Kambodja naar Riouw teruggekeerd, 
met de blijkbare bedoeling zijn rol te spelen. Hij 
wist dan ook reeds in 1778 radja Ali te verdrin
gen uit zijn onderkoningschap.

De O.-I. Comp. kreeg het met radja Hadji te 
kwaad. Wel wetend, dat hare macht niet meer 
die van vroeger was, vooral nu zij met Engeland 
oorlog voerde, wist hij, zonder zich om de mee- 
ning van Djohor’s sultan te bekommeren, onder 
de Boegineezen van het Maleische schiereiland 
zich een aanhang van beteekenis te verwerven. 
Hij trad vijandelijk tegen de O.-I. Comp. op en 
maakte Straat Malnka onveilig. De O.-I. Comp. 
verklaarde hem in 1783 den oorlog. Pogingen, om 
Riouw te bemachtigen, in 1783 en het begin van 
1784, mislukten; onze schepen en troepen moes
ten het opgeven. Op zijn beurt ging nu radja 
Hadji Malaka verontrusten, maar door schepen 
van het z.g. Landcskader onder Van Braam werd 
hij in Juni 1784 bij Tëlok Körtapang verslagen. 
Hij zelf sneuvelde.

Radja Ali nam nu weder het onderkoning
schap op zich. Van Braam blokkeerde daarop 
Riouw en trachtte met den sultan — toenmaals 
sultan Mahmoed —in onderhandeling te komon. 
Dit leidde, dank zij den invloed der Boegineezen, 
tot geen resultaat en Van Braam trad handelend 
op. Radja Ali en bijna allen der zijnen echter 
zagens kans to ontvluchten; do sultan trad in 
onderhandeling; de Nederlandsche vlag werd 
boven Riouw geheschen en in November 1784 
werden bij een nieuw contract de verhoudingen 
nader geregeld. Djohor werd beschouwd als vor- 
overd grondgebied en sultan Mahmoed ontving 
het als leen terug uit handen der O.-I. Comp. Do 
verbintenissen tussclien den sultan van Djohor 
en de Boegineezen werden vernietigd; geen Boe- 
ginees mocht tot onderkoning worden verheven. 
De O.-I. Comp. zou een garnizoen te Riouw, 
toenmaals do hoofd plaats van het rijk Djohor, 
leggen en daar een resident plaatsen, die in 1786 
Tandjoong Pinang als verblijfplaats koos. Hier
toe ging men dadelijk over, te eerder, omdat men 
vreesde, dat de Engelse hen zich daar zouden ves
tigen. In 1787 \*ierd het contract vernieuwd on 
thans werden o. a. de in- en uitgaande rechten 
onder het beheer der O.-I. Comp. gesteld.

Een rustig bezit bleek al spoedig de nieuwe 
leenstaat van de O.-I. Comp. niet te zijn. In Mei 
1787 deden een aantal Soloksche vaartuigen een 
aanval op ons fort en het Europcesch garnizoon 
capituleerde. Vermoedelijk stonden die Solokkers 
(Uanoen’s) in verbinding met radja Ali, die na

verwerven.

neezen
der aanzienlijke Maleiers, van den Sultan in do 
eerste plaats. Sultan Soleiman was niets dan hun 
werktuig; zij heerschten, mot Riouw als bestuurs
centrum, over het rijk Djohor. Het wekte steeds 
meer den haat op der Maleische aanzienlijken en 
ook den Sultan werd het te machtig. Ongeveer 
het midden der 18de eeuw stelde hij zich in nau
wer verbinding met de O.-I. Comp. Dit handcls- 
lichaam had eveneens de schadelijke gevolgen 
ondervonden van de gezagsuitoefening en gezags- 
uitbreiding der Boegineezen in deze streken. 
Hoofdzaak voor haar was de tinhandel van het
Maleische schiereiland en de Boegineezen hadden 
haar daarin ten zeerste belemmerd, sedert zij zich 
op het schiereiland hadden gevestigd en daar tot 
macht en aan zien waren gekomen. Sultan Solei
man zocht haar hulp te verkrijgen en stond in 
1745 Siak aan haar af, een schenking toen zonder 
groote beteekenis, omdat Djohor in de Siaksche 
aangelegenheden zoo goed als niets meer had te 
zeggen, maar die toch als nasleep had, dat de O.-I 
Comp. zich al spoedig veel meer dan voorheen 
met de Siaksche aangelegenheden inliet en haar 
suprematie daar in 1761 deed erkennen, waar
door de band tusschen Siak en Djohor geheel 
werd verbroken (vgl. het artikel OOSTKUST 
VAN SUMATRA).

Hulp echter tegen der Boegineezen invloed had 
de Compagnie aan Djohor’s sultan niet zeer spoe
dig verleend. Maar de toenmalige Boeginecsche 
onderkoning van Djohor, Daeng Kambodja, ver
bond zich ongeveer 1756 met de, der O.-I. Comp. 
vijandige partij in Siak en de Boegineezen traden 
vijandig tegen ons Malaka op, sloten die stad 
zelfs in, tot in Juli 1757 versterkingen uit Batavia 
den vijand noodzaakten af te trekken. De macht 
der Boegineezen ging voor het oogen blik achter
uit en Soleiman rekende zich zelfs in dit jaar van 
het Boeginecsche onderkoningschap ontslagen. 
Daeng Kambodja onderwierp zich in 1758 aan 
de O.-I. Comp. Maar Soleiman was zoo weinig 
gerustgesteld, dat hij in 1759 aan de O.-I Comp. 
vroeg, dat zij een militairen post te Riouw zoude 
vestigen. Do zo ging toen niet op dit denkbeeld 
in. Nog in hetzelfde jaar verzoende Daeng Kam
bodja zich met den hoogbejaarden Soleiman, dio 
in 1760 overleed. Bij de snelle wisselingen van 
sultans in het Maleische geslacht, (zie o. a. Nct- 
scher in T. Bat. Gen. II, die ook van de hier ver
melde afwijkende jaartallen noemt) juist om
streeks dien tijd, trachtten Daeng Kambodja en 
andere Boeginecsche aanzienlijken hun getaan- 
den invloed in Djohor, vooral in Riouw, weder te 
vermeerdenui en zagen zij kans, het gezag weder 
aan zich to trekken. De O.-I. Comp. legde hun 
geen beletselen in den wegen, toen in 1777 Daeng 
Kambodja stierf, was do invloed der Boegineezen 
in het Djohorsch gebied, ook op de eilanden, we
der overwegend. Do Compagnie had het onder
vonden, want in strijd met de door haar met 
Djohor gesloten contracten, had Kambodja den 
handel met andere natiën, o. a. met Engeland, 
begunstigd. Zijn zoon en opvolger in het onder
koningschap, radja Ali, was meer genogen do
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zijn vlucht in 1784 zich met "de zijnen op do 
Westkust van Borneo en omliggende eilanden 
ophield; zeker ook met Djohor’s sultan Mahmoed 
zelf, die blijkbaar zich noode schikte in de con
tracten van 17S4 en 17S7. Maar zijn positie ver
beterde er niet op. De indringers stelden hem 
zoo hooge eischen, dat hij uit Riouw week en 
zich elders op verschillende plaatsen in zijn rijk 
vestigde, o. a. op Lingga. De O.-I. Comp. ging in 
1788 weder het door de Danoen’s verlaten Riouw 
bezetten, maar zij kwam na do gebeurtenissen 
van 1787 op gespannen voet met Mahmoed.

*-~«-^Al spoedig echter werden ondcrhandelingen 
gevoerd zoowel met radja Ali als met den sultan. 
ï>e O.-I. Comp. had tegen ondcrhandelingen te 
minder bezwaar, omdat zij zelve in die dagen 
weinig kracht kon ontwikkelen, wijl zij bevreesd 
was voor den invloed der Engelschen van Poclau 
Pinang uit en omdat Riouw door het uitwijken 
van de Malciers met Mahmoed was ontbloot van 
zijn bevolking en de Chineezen, welke zich daar 
vestigden, geen rustige elementen bleken te zijn. 
Do ondcrhandelingen hadden nog wel tot geen 
beslissing geleid toen in 1795 Malaka aan de 
Engelschen overging, maar waren toch zoover 
gevorderd, dat onze gouverneur van Malaka, 
Couperus, die dc stad aan de Engelschen over
leverde, ze nog als grondslag voor de toekomstige 
verhoudingen kon laten gelden. Mahmoed werd 
op den troon van Djolior hersteld en vestigde 
zich op Lingga. In de eerste jaren had hij weder 
strijd te voeren tegen radja Ali, die zich in 1800 
weder had meester gemaakt van Riouw. In 1803 
werd-echter de vrede gesloten tusschen Maleiers 
en Boegineczeit en radja Ali werd in 1804 door 
Mahmoed hersteld als onderkoning. In 1805 over
leed Ali en werd opgevolgd door radja Djafar, 
een zoon van radja Hadji. De sultan vestigde zich 
weder op Lingga (Daik), de onderkoning op Pë- 
njingat (Mars).

Djafar was nog onderkoning, toen na de res
tauratie het gezag van Nederland krachtens het 
Londensch tractaat van 1814 in den Archipel 
werd hersteld. Mahmoed echter was in 1811 over
leden. Na zijn dood wierpen zijne beide zoons 
Tëngkoe Abdulrahman en Tëngkoe Long zich als 
pretendenten voor den troon van Djohor cp. 
Door den onderkoning en de rijksgrooten van 
Boegineesche afkomst werd Abdulrahman tot 
Sultan uitgeroepen, waarmede het Ncd.-Ind. 
Gouvernement zich vereenigdc. De Djohorsch- 
Maleische rijksgrooten weigerden echter Abdul
rahman als vorst te erkennen en schaarden zich 
aan de zijde van Tëngkoe Long. Van deze on- 
eenigheid trok Ra files partij door in 1819 te be
werken, dat Tëngkoe Long zich, onder den titel 
van Socltkan Hoesin, tot Sultan van Djolior liet 
uitroepen en als eerste bestuursdaad het eiland 
Singapore aan Engeland afstond. De strijd tus
schen de Engelschen en Nederlanders om zich 
den invloed in Straat Malaka te verzekeren, do 
contracten door beide partijen in 1818 met Djo
hor gesloten, de vestiging der Eugelschen te Sin
gapore, enz. dienen hier te worden voorbijgegaan 
(zie het artikel ENGELSCHEN IN DEN MA- 
LEISCHEN ARCHIPEL), omdat zij geen blij
ven den invloed hebben gehad op die doelen van 
het rijk Djohor, die thans vormen de residentie 
Riouw en onderhoorigheden. Alleen dient er op 
gewezen, dat bij het contract, door den schout- 
bij-nacht Wolterbeek namens het Gouvernement

in ISIS met Djohor gesloten, Nederlands rechten 
op Djohor op den grondslag van het contract 
1784 werden erkend en bevestigd. In 1819 
1820 diende dit gezag echter nog gewapender
hand tegenover de Boegineczen to worden ge
handhaafd, maar het gevolg was, dat do ovor- 
groote meerderheid der Boegincezcn Riouw ver
liet en zich naar Singapore verplaatste. Later 
keerde een deel hunner naar Riouw terug. Het 
contract van ISIS werd in 1820 nader geregeld.

Bij höt Londensch tractaat van 1824 werd Ma
laka afgestaan aan Engeland en trok Nederland 
zich terug van het Maleische schiereiland. Verder 
werd bij artikel 12 bepaald, dat Nederland afzag 
van alle vertoogen tegen het bezetten van Singa
pore door Engeland, waartegen de koning van 
Engeland beloofde „dat geen Britsch kantoor zal 
worden opgerigt op do Karimon-eilanden, of op 
do eilanden Batam, Bintang, Lingga of op eenig 
der andere eilanden, liggende ten Zuiden van 
Straat Singapore, en dat met derzelver opper
hoofden geene tractaten, onder Britsch gezag, 
zullen gesloten worden”. Ten gevolge van deze 
bepalingen diende het rijk Djohor te worden ge
splitst. Sultan Abdoerrahman schikte zich in het 
onvermijdelijke en „schonk” in 1825 het Engelsch 
gebied van het rijk Djohor aan den pretendent, 
indertijd ter wille van het bezetten van Singapore 
door de Engelschen op den voorgrond geschoven. 
De sultan liet uit zijne titels dien van sultan van 
Djohor weg; hij was thans alleen sultan van Ling- 
ga, Riouw en onderhoorigheden.

Nog een enkel woord over do geschiedenis van 
het aldus ingekrompen gebied. Over Indragiri is 
reeds elders in dit werk gesproken (zie aldaar), 
resten dus in hoofdzaak de eilandengroepen.

Niettegenstaande bij het tractaat van 1824 
was bepaald dat de Karimon-eilanden tot Riouw 

-Lingga zouden belmoren, trachtte de sultan van 
Djohor, hierin niet tegengegaan door de Engel- 
scho autoriteiten, zijn gezag te laten gelden op do 
Karimon-eilanden, maar in 1827 verdreef de 
resident van Riouw, Elout, de indringers van
daar en handhaafde daarop de rechten van Riouws 
sultan. In 1852 vestigden een paar Engelschen 
van Singapore met vergunning van den sultan 
Mahmoed Moelhafar Sjah een handelsmonopolie 
op Karimon, doch werden door gewapend op
treden van den onderkoning, gesteund door oen 
oorlogssehoencr en kruisboot van het Gouv., 
genoodzaakt om Karimon te verlaten. Na dien 
tijd was van betwisting van rechten op de Riouw- 
Lingga-groepen van buitenlandschc zijde geon 
sprake meer. Wel vielen nog nader to regelen de 
betrekkingen tusschen het Gouvernement en den 
sultan van Riouw. Dit geschiedde bij het con
tract van 1830, waarbij die van 1784 en 1818 tot 
grondslagen werden genomen. D.it Riouw een 
leen was van liet Gouvernement werd dan ook 
uitdrukkelijk bevestigd. Verder werd gestipu
leerd, dat het bewind over liet rijk, onder den 
sultan, zou worden waargenomen dooreen onder
koning of radja moeda, uit het geslacht der Boc- 
gineezen, en wol zooveel mogelijk uit het geslacht 
van radja Djafar. Dc keuze zou steeds geschieden 
door den sultan, onder goedkeuring van het Gou
vernement. Onder de verdere gebeurtenissen 
dient te worden gemeld liet optreden tege 
roovors, die ongeveer het tweede kwart der 19de 

geducht zich lieten gelden en gesteund 
werden door aanzienlijke onderdanen
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sultan. Vooral sedert 1837 werd door ons optre
den dio plaag aanmerkelijk verminderd.

Moeilijkheden berokkende ons de wijze, waarop 
de in 1842 opgetreden sultan Makmoed Mootha- 
far Sjah in binnen- en buitenlandscho aange
legenheden handelde. Toen in 1844 do toenma
lige onderkoning overleed, trachtte de sultan het 
onderkoningschap afgeschaft to krijgen. Het ge
lukte hem niet en toen in 1845 een nieuwe onder
koning was aangesteld, werd zijne positie nau
wer omschreven: „Voorts zal Lingga, Riouw en 
onderhoorigheden door den onderkoning beheerd 
worden”. Evenmin mocht het sultan Mahmoed 
gelukken zijne plannen op sommige streken in 
het Maleische schiereiland ten uitvoer te leggen, 
streken, met de bemoeienissen waarvan Neder
land zich op grond van het tractaat van 1824 had 
te onthouden. Het Gouvernement wilde Mah
moed s inmenging daarin dan ook niet en toen, 
nadat ook het Engelschc bestuur geklaagd had 
over de gevolgen zijner woelingen, deze voort
ging met zich daarmede in te laten, werd hij in 
1857 van-den troon vervallen verklaard. Zijn rol 
was echter nog niet uitgespeeld. Hij — thans 
tongkoe Mahmoed genoemd — stelde zich in be
trekking met onrustige elementen op Sumatra’s 
Oostkust, nl. langs de rivier Rëtéh. Daar waren 
nog gevestigd afstammelingen der Solokschc 
zeeroovers, die er in het laatste kwart der 18do 
eeuw waren gekomen. In dezen tijd was aan hun 
hoofd een zekere panglima bësar Soeloeng of 
Long, die het handwerk zijner voorgangers weder 
had opgevat. Met hem stelde zich tongkoe Mah- 
raoed in verbinding en de panglima koos trouw de 
partij van zijn verbannen vorst. In 1858 had 
daarop een kleine expeditie plaats tegen Rëtéh, 
onder bevel van den luitenant ter zee ie klasse 
A. J. Kxoef. De panglima bësar sneuvelde, het 
gezag van Riouw’s nieuwen sultan en van het 
Gouvernement werd daar hersteld en Mahmoed 
vluchtte naar het Maleisch schiereiland, waar 
hij in 1864 overleed (zie RËTÉH).

In 1857 was aan het bewind gekomen sultan 
Soleiman (1857—1883) met wien een nieuw con
tract werd gesloten op 1 December 1857, dat 
.sedert do grondslag is blijven uitmaken van onze 
verhouding tot het rijk, hoezeer daarin door latere 
overeenkomsten verschillende wijzigingen zijn 
gebracht (zie hier beneden en bij CONTRAC
TEN). Hij was de eerste van de Riouwschc vor
sten, die Batavia bezochten werd door den toen
malige!) resident geschetst als niet afkeerig van 
verbetering van den toestand van zijn land. Zelf 
verzocht hij om de plaatsing van een gouver
nementsambtenaar op Lingga en toen daaraan 
werd voldaan, toonde hij er zich zeer mede inge
nomen. Onder de leiding van dien ambtenaar 
werd getracht den landbouw en andere bronnen 

bestaan te bevorderen en verleende do sultan

ment zich meer met die streken ging bemoeien on 
ze in 1892 met de onderafdeeling Indragiri tot 
éóne afdeeling vereenigde.

Doordat Soleiman door steun te zoeken bij het 
Gouvernement zijne positie trachtte te verster
ken, en de onderkoning Mohammad Joesoef daar
entegen, die zich geheel door fanatieke familie
leden liet leiden, een 1 
kclijke houding tegenover den sultan 
was
altijd even aangenaam en het kostte het bestuur 
vaak groote moeite den onderkoning althans tot 
eenig bewijs van eerbied voor den sultan te be
wegen. Zelfs trachtte de onderkoning tot eene 
geheele politieke scheiding tusschen Riouw en 
Lingga te geraken. Wel verre van het voorbeeld 
van den sultan te volgen ten opzichte van diens 
verhouding tot het Europeesch bestuur, was do 
onderkoning een vorst, van wien niet alleen geen 
initiatief tot eenigc verbetering van den toestand 
van land en volk uitging, maar die zelf3 elk stre
ven in die richting zooveel mogelijk tegenwerkte. 
Soleiman overleed in 1883 zonder naaste bloed
verwanten na te laten, die men geschikt achtte 
om hem op te volgen.

Met terzijdestelling van de afstammelingen 
in rechte lijn van den tweeden zoon van sultan 
Abdoe’1 Djalil Sjah, de zoogenaamde anak radja’s 
van Singkèp, en van andere rechthebbenden, 
werd in 1884, volkomen in strijd met de adat en 
de bezworen overeenkomsten tusschen de Ma
leische en Boegineesche vorsten, een Boeginees, 
de oudste zoon van den onderkoning, en van 
moeders zijde kleinzoon van Soelthan Mahmoed, 
tot Sultan verheven, die onder den titel Abdoe’1 
Rachman Maadlam Sjah 18 Febr. 1885 zijne 
waardigheid aanvaardde. Dit was eene diepe ver
nedering voor de Maleische landsgrooten en ver
brak den band tusschen het Maleische volk on de 
vorsten. Aan de allerzonderlingste verhouding, 
dat de vader de rijksbestuurder was van zijn zoon, 
kwam in 1899 een einde door den dood van den 
Jang di përtoewan moeda Riouw, Mohammad 
Joesoef, dio deze waardigheid sedert 1859 had 
bekleed.

Wat een sultan Mahmoed in 1S44 niet was 
gelukt, de afschaffing te verkrijgen van het onder
koningschap, waarmede hij bedoelde het Malei
sche rijkje van zijn Boegineesche indringers in 
het bestuur te ontdoen, geschieddo in 1900. Na 
Joesoefs dood werd geen opvolger benoemd; 
diens jongere zoon radja Ali Këlana had al te 
voren verzocht van zijne waardigheid als zoo
danig ontheven te worden; de sultan zelf werd 
voorloopig met de waarneming van de functio 
van rijksbestuurder belast ; hij verliet het Malei
sche Lingga, waar de vorige sultans gevestigd 
waren en nam zijn intrek in de astana van wijlen 
zijn vader op het Boegineesche eilandje Pënji- 
ngat. Bij het politiek contract van 1905 werd do 
waardigheid van onderkoning afgeschaft. Dit 
contract kwam na veel moeite en eene zesjarige 
voorbereiding tot stand, met het resultaat even
wel, dat het al spoedig na de inwerkingtreding 
verouderd bleek te zijn, althans ten aanzien van 
eenige onderwerpen van ons politiek beleid in do 
Buitenbezittingen weder aanvulling behoefde. 
In 1909 werd eene overeenkomst betrefïendo do 
overname der pachten in den Poelau-Toedjoeh- 
arohipcl gesloten, waarbij het bedrag der door het 
Gouvernement, wegens cïe overneming van rech-
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zooveel mogelijk onafhan-
aannam,

de verhouding tusschen deze beiden niet

I

■ i

|

-i

van
zijne medewerking tegen de zooroovers, die nog 
op de Noord-westkust van Singkèp en bijgelegen 
eilandjes verblijf hielden en wist velen van hen 
te bewegen, zich op landbouw toe te leggen. De 
ontginning der Singkèptinmijnen werd door hem 
afgestaan aan de particuliere industrie. Op Su- 
matra trad hij op in de zaken van het land schap 
Mand ah, dat werd herinnerd aan zijne ondcr- 
hoorigheid aan Riouw-Lingga. Ooi: met andere 
landstreken van Sumatra, ten Noorden en ten 
Zuiden van Indragiri werden de betrekkingen in 
zijn tijd onderhouden, terwijl ook het Gouverne-
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beter lijk bleef en niet wenschte of bij machte was 
met het Gouvernement samen te werken om een 
behoorlijk en rechtvaardig bestuur over het land
schap Riouw in te voeren, en waar verder door 
het Inlandsche zelfbestuur van Riouw op on
dubbelzinnige wijze kleinachling voorde Neder- 
landsche vlag was getoond, werd het tijd, dat de 
leenheer zich van zulk een vasal ontdeed.

Bij besluit van den Gouv.-Gcn. dd° 3 Februari 
1911 werden de Sultan en de Tëngkoe Bö.sar van 
Riouw en onderhoorigheden van hunne waardig
heden ontzet en werd de toenmalige resident van 
Riouw, G. F. de Bruyn Kops, met de uitvoering 
van dat besluit belast. Alles liep in de beste orde 
af. De Sultan en zijne familieleden zoomede do 
leiders der verzets-partij weken naar Singaporo 
uit, waar zij nu nog zijn en van waar uit zij nog 
steeds trachten onrust en wantrouwen onder het 
Riouwsche volk te zaaien.

Aan den ex-Sultan en den ex-Tëngkoe Bësar 
is eene maandelijksche toelage tot levensonder
houd van respectievelijk ƒ 2000 en / 400 toege
kend, onderdo voorwaarde, dat die toelagen zul
len worden ingetrokken zoodra de begifligden 
zich weder in het Riouwsche gebied vertoonen.

Krachtens een der bepalingen van het politieke 
contract nam de resident, bij ontstentenis van 
Sultan en Tëngkoe Bösar, het bestuur over het 
Sultanaat voorloopig in handen.Toen nader bleek, 
dat handhaving van het Inlandsche zelfbestuur 
in den Riouwschcn archipel ongewenscht was, 
werd het Sultanaat bij het rechtstreeks door het 
Gouvernement bestuurd gebied ingelijfd (Ind. 
Svb. 1913 no. 19).

In verband metdienovergang moesten uiteraard 
op velerlei gebied hervormingen plaats hebben 
en zoo zijn dan ook, ten aan zien van het gewest 
Riouw, geleidelijk nieuwe regelingen getroffen 
betreffende het bestuur, de rechtspraak, het 
belastingwezen, de agrarische aangelegenheden, 
het Inlandsch onderwijs, de scheepvaart, enz.

Bestuur. Het gewest bestaat uit:
a. rechtstreeks door het Gouvernement be

ten, aan den Sultan van Riouw uit te keeren 
schadeloosstelling op / 183.000 ’s jaars gebracht 
werd.

Een reeds voorbereide herziening van het 
contract van 1906, hoofd zakelijk noodig om het 
financiewezen van het landschap nader te rege
len en wel op de basis van algehele scheiding 
van de privé inkomsten van den Sultan en de 
landschaps-inkomsten, stuitte af op de afzetting 
van den Sultan (1911), gevolgd door de inlijving 
van het Sultanaat (1913).

Sultan Abdulrahman Maadlam Sjah had name
lijk reeds meermalen het misnoegen van de Ned.- 
Indischc Regeering opgewekt. Sensueel en spil
ziek in liooge mate, leefde hij alleen voor zijne 
hartstochten en was verder, wat karakter aan
gaat, zwak en onbetrouwbaar. Zoolang zijn vader, 
de onderkoning leefde, was deze feitelijk de man, 
die het heft in handen had en legde de persoon 
van den Sultan niet veel gewicht in de politieke 
schaal. Nadat echter de waardigheden van Sul
tan en onderkoning in één hand waren gekomen 
en Abdulrahman Maadlam Sjah de eenige be
stuurder was geworden, werden de gevolgen zij
ner gebreken des te meer gevoeld. In 1903 werd 
hij, naar aanleiding van zijn on betamelijk gedrag 
tegenover den Resident, den vertegenwoordiger 
van het Gouvernement, en van veronachtza
ming der Nederlandschc vlag, tot boetedoening 
door den Gouverneur-Gencraal naar Batavia 
opgeroepen. De Sultan kwam, vroeg vergiffenis 
en beloofde beterschap. De Gouverneur-Gencraal 
schonk hem vergiffenis, evenwel met de bedrei
ging, dat indien hij zich weder aan dergelijke on
regelmatigheden schuldig maakte, zeer strenge 
maatregelen tegen hem zouden genomen worden. 
Van beterschap is echter niet gebleken. Herhaal
delijk maakte de Sultan zich nog schuldig aan 
niet-nakoming zijner contractueele verplich- 
tingen o.a. ten opzichte van de Nederlandschc 
vlag. Het aanbrengen van de zoo noodige ver
beteringen in het inwendige bestuur van het 
landschap stuitte af op onwil of onmacht van 
den Sultan.

Te Pënjingat, de residentie van den Sultan, 
had zich eene verzets-partij met Radja Ali Kë- 
lana, halfbroeder van den Sultan, aan het hoofd, 
gevormd, bij welke partij de zoon en vermoede
lijk opvolger van den Sultan, de Tëngkoe Bësar, 
zich had aangesloten. Deze invloedrijke groep 
was wars van elke inmenging van de zijde van 
het Gouvernement en steeds er op uit, den Sul
tan door dreigementen en valsche voorspiege
lingen er toe te brengen, zich aan de leiding van 
de Gouverncments-ambtenaren te onttrekken. 
Zelve was zij er van overtuigd, dat Nederland, 
uit vrees voor vreemde inmenging, toch niets ingrij
pends tegen het Riouwsche zelfbestuur zoude wa
gen te doen. Het gelukte haar eindelijk den Sultan, 
die, langen tijd tusschen twee vuren gezeten, ge
tracht had beide partijen door beloften tevreden 
te stellen, geheel op hare zijde te krijgen. De Sul
tan herriep de reeds door hom gedane toezeggin
gen tot hervorming en nam, zich sterk voelende 
door het hem door de verzets-partij aangebracht 
waandenkbeeld omtrent Nederlands onmacht, 
een aanmatigende houding aan en verloochende 
opnieuw de Nederlandschc vlag.

Na al hetgeen er aan was voorafgegaan bleek 
het nu maar al te duidelijk, dat de Sultan, zelfs 
na herhaalde ernstige waarschuwingen onver

stuurd gebied, omvattende:
1. den gcheelen Riouw-Lingga-Poelau-Toe- 

djoch-archipel en dc districten RöLóh, Mandah- 
Gaoeng en Katëman op den vasten wal van 
Sumatra, tezamen uitmakend het gebied van 
het in 1913 ingelijfde Sultanaat van Lingga- 
Riouw en Onderhoorigheden;

2. in Indragiri een kleine strook lands om 
Rèngat en eene bij Tjinako.

b. landschappen met Inlandsch zelfbestuur:
1. Indragiri;
2. Kocantandistricton, omvattende de zeven 

landschapjes (federaties):
Ampat Kota di Ilir (Tjërönti), Lima Kola 

di Ten ga h (Taloek), Lima Kota di Moed ik 
(Locbock Djambi), Ampat Kota di Mocdik 
(Loebock Ambatjang), Tiga Kola (Loeboek 
Ramö), Oeloe Tesso, Poetjoek Rantau Indra
giri.

Naast deze politieke staat de administratieve 
indeeling, waarbij het gewest thans in vijf 
afdeelingcn is gesplitst:

1. Indragiri, omvattende het landschap In
dragiri, de Koeantan districten en de tot het 
voormalige Sultanaat Lingga-Riouw behoord 
hebbende districten Re. éh en Mandah-Gaoeng, 
onder een Assistent-Resident met standplaats 
Rèngat. Aan den Assistent-Resident is een Ad-
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pirant-Controleur toegevoegd. Do afdcoling 
telt twee onderafdeelingen .

o. Koeantandist rieten, onder een Controleur 
met standplaats Tnlook;

b. Indragirischo Benedenlandon, omvattende 
het deltagebied der Rötéh, Indragiri, Gaocng en 
Mandak rivieren, onder een Civiel*Gezaghebber 
met standplaats Tömbilahan.

2. Tandjoeng Pinang, omvattende de eilan
dengroepen Bintan, Batam, Boelan, Rem pang, 
Gal&ng en Tambëlan, onder een Controleur met 
de gewestelijke hoofdplaats als standplaats.

Aan den Controleur is een Adspirant-Contro- 
leur toegevoegd.

3. Lingga, omvattende de eilandengroepen 
Lingga en Singkèp, onder een Controleur met 
standplaats Pënoeba.

4. Karimon, omvattende de eilandengroepen 
Karimon, Koendoer, Soegi en Tjombol, zoomede 
het op Sumatra gelegen tot het voormalig Sul
tanaat Lingga-Riouw behoord hebbende district 
Katëman, onder een Controleur met standplaats 
Tandjoeng Balei.

5. Poclau-Toedjoeh, omvattende de Anambas- 
en Natoena-eilandengroepen in de Zuid-Chi- 
nceschc Zee, onder een Controleur met stand
plaats Tandjoeng-Bëlitoeng op het eiland Boe- 
ngoeran of Groot Natoena.

De afdeeling telt drie onderafdeelingen:
a. Anambas-eilanden, omvattende de DjÖ- 

madja en Siantan-eilandengroepen, onder een 
Posthouder met standplaats Tërëmpa;

b. Noord-Natoena, omvattende de eilanden
groepen Bocngoeran en Poelau-Laoet, onder den 
Controlcur-afdeelingschef met standplaats Tan
djoeng- Belit oen g;

c. Zuid-Natoena, omvattende de eilanden
groepen Sërasan, Poclau-Pandjang en Soebi, 
zoomede het eiland Midai, onder een Posthouder 
met standplaats Sërasan.

Aangezien aan de Posthouders in deze streken 
vrij hoogc eischen als bestuurders moeten ge
steld worden, is hunne financieele positie bij 
Ind. Slb. 1912 no. 63 in dier voege verbeterd, 
dat hun, in stede van 5 dricjaarlijksche ver- 
hoogingen ad / 10.— ’s maands, 4 tweejaar- 
lijksche van / 25.— ’s maands zijn toegekend. 
Het aan vangstractement is / 150.— ’s maands.

Voorzoovcr betreft het eigenlijke Europeescho 
bcstuurspcrsonccl, hooft do Resident nog de 
beschikking over een Controleur bij het Binnen
landse!) Bestuur, die zonder met een bepaald 
bestuursressort belast te zijn, het Hoofd van 
Gewestelijk Bestuur hoofdzakelijk bij do be
handeling van aangelegenheden, het Inlandsclio 
Zelfbestuur en de inheemscho rechtspraak be
treffende, ter zijde staat.

De onderafdeeling Indragirischo Bencdcn- 
landen werd gecreëerd (Ind. Slb. 1912 no. 133), 
omdat het deltagebied der Indragirischo rivieren 
door economischen vooruitgang zooveel be
st uurs bemoeien is eischte, dat deze niet meer 

belmoren door den Assistont-Rosident van

Lingga-Riouw werd bij Ind. Stb. 1913 no. lOccno 
regeling betreffende het districts-, onderdistricts- 
cn kampoengbestuur in dat gebied in het leven 
geroepen. Uitgaande van den toestand, zooals 
hij op het tijdstip der inlijving was, moet geleide
lijk aangestuurd worden op ccne vastgesteldo 
eind formatie. Do inkomsten der districts- en 
onderdistrictshoofden zijn gelijkgemaakt 
die hunner ambtgenooten in Zuid’-Sumatra. Do 
kamprenghoofden genieten mede eene geldelijko 
tegemoetkoming uit ’s Lands kas en tevoren uit 
de landschapskas. Zij zijn namelijk geene volks, 
hoofden, doch door het Bestuur aangestelde bo- 
ambten en trekken uit hun ambt geene andere 
inkomsten (apanagerechten of gemeentedien
sten).

De Inlandsche titels zijn voor districtshoofd 
„Amir”, voor onderdistrictshoofd „wakil Amir” 
of „Dato-Kaja” en voor kampoenghoofd „Pang- 
hoeloe”, „Batin” of „Kapala”.

Het Chineesche bestuur bestaat uit één „Kapi
tein” te Tandjoeng Pinang, negen „Luitenants” 
respectievelijk te Tandjoeng Pinang, Sënggarang 
(twee, waarvan één voor het eiland Bintan). Bo- 
jan (in Straat Boelan), Tandjoeng Balei (Kari
mon), Pënoeba (Lingga), Dabo (Singkèp), Rè- 
ngat (Indragiri) en Tërëmpa (Anambas-eilanden), 
vier wijkmeesters en (al van Thaulo’s, gemeente
hoofden. Behalve degenen, die voor de hoofd
plaats en het daartegenover gelegen Sënggarang 
aangewezen zijn, hebben de Luitenants en de 
Wijkmeesters vrij uitgebreide bestuursressorten, 
elk met talrijke en soms zeer afgelegen Chineo- 
schc nederzettingen, waardoor hun werkkring 
min of meer overeenkomt met dien van districts
hoofden. Hoewel de Kapitein uitsluitend voorde 
hoofd plaats is aan gesteld, kan hij toch veel invloed 
uitoefenen, daar de meeste Chefs (Tauké) der 
gambirondernemingen op de Riouwschc eilan
den mede ter hoofd plaats gevestigd zijn.

De opiumregie werd in 1911, ter vervanging 
van de opiumpacht, ingevoerd. De opium wordt 
hoofdzakelijk verkocht aan Chineezen en op de 
landbouwondernemingen werkende Javaanscho 
koelies. De eigen lijko Riouw-Maleische bevolking 
gebruikt geen opium en ook geen sterken drank. 
De betaling in Straitsraunt van het gekochte opi
um is voorshands toegelaten.

De communicatiemiddelen, die het bestuur 
ten dienste staan, zijn in de eerste plaats da ver
schillende in het gewest gestationeerde lands- 
vaartuigen, namelijk één stoomschip der Gou- 
vernements Marine en elf „gewestelijko vaar
tuigen”, waarvan zes grootereen kleinere steam- 
launchcs en vijf motorsloepen, benevens eenige 
gewone sloepen en sampans. Bovendien beschikt 
de Havenmeester, die tevens superintendent 
over de talrijke kustlichten in het gewest is, over 
een stcamlaunch voorden haven-cn lichtendienst. 
In do tweede plaats maken de ambtenaren ook 
gebruik van de booton der Koninklijke Paket- 
vaarl Maatschappij en, voor zeer kleine traj: cton 
of bij noodzaak, ook van de Chineesche stoom- 
scheepjos, die in grooten getale het eilandenrijk 
doorkruisen, doch door do mindere zindelijkheid 
en beperkte ruimte aan boord den reizigers wei
nig gerief aanbieden. Deze bootjes zijn echter van 
bijzonder veel nut voor de overbrenging van do

De gewapende politic is zoodanig over hot 
gewest verdeeld, dat elke afdeolings- of onderaf-
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naar
uit Róngat kon geschieden. Tot dien vooruit
gang heeft in niet geringe mate bijgedragen de 
nog steeds voortdurende immigratie van „Ban- 
djareezen” (lieden uit do Zuidor- en Ooster-Af- 
decling van Bornco), die zich in genoemd delta
gebied met veel succes op de rijst- en klapper
cultuur toeleggen.

Tegelijk met de inlijving van het Sultanaat

post.
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do inheemsche bevolking van hot voormalig 
Sultanaat Lingga-Riouw voorloopig van do be
taling van directe belasting is vrijgesteld (Ind. 
Slb. 1914 n°. 132 on 2e.) en voorts dat, opeigen 
verzoek der meest invloedrijke Ohineezen in 
Riou\v,de zoogenaamde do bbelpacht is af geschaft 
(Ind. Stb. 19IS n°. 160) en het houden van 
hazardspelen slechts bij uitzondering toegelaten 
zal worden.

In de landschappen Indragiri en Koeantandis- 
trictcn worden belastingen ten bate der betrok
ken landschapskassen geheven. Het beheer dier 
kassen staat onder toezicht van het Europeesche 
bestuur; de voorschriften voor de administraties 
zijn bij Residents besluit vastgestcld, terwijl dc 
jaarlijksche begrooting door den Resident moet 
worden goedgekeurd. Na afloop van elk jaar 
worden de begrootingsrekeningen, vergezeld 
van de noodigc toelichtingen, ter verificatie naar 
het Departement van Binnenlandsch Bestuur 
gezonden.

In 1900 bedroegen de inkomsten ruim ƒ 80000O, 
in 1918 meer dan 2 millioen. Hoewel intusschen 
de uitgaven ook aanmerkelijk zijn gestegen, kan 
Riouw in de laatste jaren toch ruim één miljoen 
naar Batavia remitteeren.

, Agrarische aangelegenheden. Onder de verschil
lende vormen van grondbezit, die men onder 
het Sultansbestuur aantrof, was er een, die om 
zijne consequentiën de bijzondere aandacht trok, 
namelijk het bezit, dat uit de zoogenoemde 
„schenkingsbrieven” van Sultans of Onderko
ningen voortvloeide. Aan onderscheiden grooten 
waren door het Leenbestuur gronden als be- 
looning van bewezen diensten of als levensonder
houd afgestaan, waarbij soms aan dc begiftigden 
rechten van publiekrcchtelijkcn aard waren toe
gekend. Deze rechten zijn intusschen — met 
handhaving van die van zuiver privaatrechtclij- 
ken aard — afgekocht of in eene concessie ge
converteerd, dan wel vervallen doordat de be
langhebbenden den door het Zelfbestuur gcstel- 
den termijn tot afkoop of conversie onbenut 
hadden doen voorbijgaan.

De Sultan had volgens den Riouwschcn adat 
liet beschikkingsrecht over den grond, dat na
mens hem ook door zijne vertegen woordigers, de 
Amirs, uitgeoefend werd.

Om tot ontginning van een stuk „woeste 
grond” te kunnen overgaan heeft do Inlander 
een „soerat tebas” van liet betrokken districts- of 
onderdistrictshoofd noodig, voor het verkrijgen 
waarvan eene kleine vergoeding ten bato van 
de nögri-kas verschuldigd is. Do vergunning tot 
ontginning vervalt, indien binnen óón jaar geen 
daadwerkelijk begin met het ontginnen is ge
maakt. Blijkt na drie jaren, dat het aan ge vraagde 
stuk grond behoorlijk in exploitatie is gebracht, 
dan kan de „soerat tebas” tegen een „soerat 
grant” (van liet Engolsche woord „granl”) als 
bewijs van erfelijke bezitsrechten ingewisseld 
worden. Deze „grants” worden door de districts
hoofden onder toezicht van de Europeesche be
stuursambtenaren verleend; zij zijn, voor zooveel 
mogelijk, van behoorlijke schetskaartjes voor
zien en worden in een daarvoor bestemd regist 
ingeschreven.

Over de door de bevolking aangegane verbinte
nissen betreffende haar grondbezit ontstond 
vaak geschil ten aanzien van den aard dier trans

acties. Ten ejnde het karakter van dergelijke
7' ' ó ' ^ "/ 4

o

declingsohef over een detachement van minstens 
één brigade, d.i. ± 20 man te beschikkon heeft. 
De detachementscommandanten zijn Euro- 
peescho of Amboineesche onderofficieren van het 
leger of gewezen onderofficieren. Hot korps is 

270 man sterk.ongeveer
Voor de Algemeenc Politie zijn in dienst ge

steld : één Europeesche Politicopzicner met 
standplaats Tandjoeng Pinang, zeven man tri’s 
en 84 agenten, over de verschillende stand
plaatsen der Europeesche bestuursambtenaren 
en der districtshoofden verdeeld.

In ernstige gevallen kan van dc diensten der 
militaire macht gebruik gemaakt worden. Het 
garnizoen bestaat uit a. 1 Kapitein-Commandant, 
2 Luitenants, 1 Officier van Gezondheid en ruim 
honderd man te Tandjoeng-Pinang en h. I Luite
nant en veertig man te Rèngat (Indragiri).

Het belastingwezen in het gewest Riouw ver
keert voor een groot deel nog in een overgangs
toestand en wel in verband met de plaats gehad 
hebbende inlijving van het Sultanaat Lingga- 
Riouw. De in genoemd landschap op het tijdstip 
der inlijving werkende belastingen zijn namelijk 
door het Gouvernement overgenomen en zoo 
treft men daaronder eenige aan, die elders in 
Nederlandsch-Indië onbekend zijn. Dc overge
nomen belastingen zijn:

a. Uitvoerrecht van 10 % op ruwe eu 5 % 
op gezuiverde sagoe.

b. Huur van door Vreemde Oosterlingen tot 
het drijven van handel geoccupeerde gronden. 
De huurprijs bedraagt van ƒ0.28 ($ 0.20) tot 
ƒ 1.40 (3 1.00) ’s maands.

c. Belasting op de verzamelde boschpro- 
ducten, waaronder hout; 10 % van de plaatse- 
lijke waarde.

d. Belasting op de houtskool- en kalkbrande
rijen; ƒ 10.— tot ƒ 25.— in de drie maanden.

c. Licenties tot het kappen van hout, het 
inzamelen van boschproducten, het plaatsen 
van werktuigen voor de zeevischvangst en het 
aanleggen van haarden tot het koken van „bilis” 
(vischsoort).

ƒ. Kojanrecht ad /1.05 ($ 0.75) per volle 
uitgevoerd wordende kojan van 40 pikool.

g. KlapperbeJasting in den Poelau-Toedjoeh 
archipel ad / 2.10 ($ 1.50) per duizend uitgevoerde 
klappers.

h. Belasting op copra en klapperolie ad 5 % 
der plaatselijk waarde bij den uitvoer.

i. Retributie op het winnen van eetbare 
vogelnestjes, schildpadeieren, parel -en paarle- 
moerschelpen, tripang, agar-agar.

Deze belastingen worden deels in eigen beheer, 
deels door tusschenkomst van een pachter geind. 
Verpacht zijn: het uitvoerrecht benevens de 
kojangelden op sagoe, de belasting benevens 
de kojangelden op de boschproducten, de 
klapper belasting en die op copra en klapperolie.

Overigens worden er de gewone, ook elders in 
Nederlandsch-Indië werkende belastingen ge
heven als inkomsten-belasting, personeele be
lasting, belasting op bedrijfs- en andere inkom
sten, verponding, in - en uitvoerrechten en accijn
zen (alleen voor het op den vasten wal van Su- 
matra gelegen deel van het gewest),cijns van 
ondernemingen van land-, bosch- en mijnbouw, 
terwijl de volgende middelen nog verpacht zijn: 
sterke dranken, varkensslacht, hazardspelen en 
peperbelasting. Hierbij valt aan te teekenen, dat

c fafy.
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overeenkomsten zooveel mogclijk vast te leggen 
zjjn bij Ind. Stb. 1013 no. 243 vast gesteld „Regelen 
nopens de registratio van overeenkomsten tus- 
schen Inlanders, ten doel hebbendo vervreem
ding of het verbinden voor schuld van met In- 
landsche rechten bezeten gronden in Riouw en 
Onderhoorigheden.”

Onder het Inlandsche vorsten bestuur zijn vele 
Chineezen, hetzij door koop, hetzij door eeno 
andere transactie met de Inlandsche bevolking 
err ook door eigen ontginning in het bezit van 
klapper- (in de Poelau-Tocdjoch) zoomede sagoe- 
(op Lingga) aanplantingen geraakt. Ter bevesti
ging van hun te goeder trouw verkregen bezit en 
van het karakter daarvan werden den belang
hebbenden huuracten met daarbijbehoorendo 
schetskaarten uitgereikt, waaraan de betaling van 
eene jaarlijksche retributie aan het Zelfbestuur 
(later aan het Gouvernement) verbonden werd.

Van een cenigszins ander karakter zijn weder 
de rechten, die de Chineezen uitoefenen op de 
door hen voor de gambir- en pepercultuur ge- 
geoccupeerde gronden. Tegen voldoening van 
zekeren pachtschat hadden de Chineezen als 
het ware de volle vrijheid tot het aanleggen van 
gambirtuinen en tot het ontginnen der voor de 
cultuur benoodigde wisse lgronden. Toen op 
het gebied, waarin die tuinen gelegen zijn, na de 
inlijving van het Sultanaat, ook de agrarische 
bepalingen van het Gouvernement van toepas
sing werden, moest met den bovengeschetsten 
toestand gebroken worden. Aan het ontginnen 
van terreinen, ook voor wisselgrondcn, zou o.a. 
voor niet-Inlanders het bezit van een wettigen 
titel op den grond moeten voorafgaan. Eeno 
onmiddellijke doorvoering van dat beginsel 
zoude echter gelijk gestaan hebben met de ver
nietiging van de geheele gambircultuur, daar 
met het aanvragen en verkrijgen van „erfpacht” 
of „huur” van de honderden in exploitatie zijnde 
tuinen eenigc jaren zouden heengegaan zijn, 
terwijl het voortbestaan van het gambirbedrijf 
slechts bij een on gestoorden voortgang van het 
ontginnen der wisselgronden mogclijk is. Om 
daaraan tegemoet te komen is een overgangstoe
stand in het leven geroepen, waarbij, onder door 
den Resident, vast te stellen voorwaarden, aan 
de bestaande gambirondernemers toegestaan 
wordt om op den ouden voet met het ontginnen 
van wisselgronden voort te gaan, mits zij tot het 
verkrijgen van een agrarischen titel op het voor 
hun bedrijf noodige areaal zoo spoedig mogelijk 
voorloopigc aanvragen indienen en zorg dragen, 
dat deze binnen vier jaar door definitieve, met 
behoorlijke schetskaarten gevolgd worden. In- 
tusschen wordt van alle tuinen cijns betaald en 
wel / 1.40 = § 1 (voor de groote) en ƒ 0.70 = 
§ 0.50 (voor de kleine) ’s maands.

Een derde soort van grondoccupatio door 
Chineezen, die met onze agrarischo wetgeving 
in strijd is, bestaat uit het gebruik van den grond 
voor de oprichting van woon- en winkelhuizen 
en wel op ongeveer vijfhonderd verschillende 
nederzettingen. Deze aangelegenheid wordt thans 
behecrscht door de in de Ind. Stb. 1918 nos. 307 en 
308 opgenomon regelingen. Onder het Inlandsch 
Zelfbestuur werd voor dergelijk gebruik van 
den grond huur geheven, welke heffing door 
het Gouvernement voorshands is overgenomen 
(zie sub b der van het Inlandsch bestuur overge
nomen belastingen).

Voor het drijven van groote ondernemingen 
van landbouw- of boschexploilatie (boutaan- 
kap) dan wel mijnbouw werden door het Inland- 
scho Zelfbestuur „concessieV’ verleend. Na do 
inlijving van het Sultanaat Lingga-Riouw heb
ben de aldaar van kracht zijnde concessies hunne 
rechtsgeldigheid behouden. Conversie van „con-
cessio” in „erfpacht” is, onder zeker voorbe
houd, in dat gebied toegelaten.

Do oudste in de residentie Riouw op eeno con- 
cessio werkende landbouwondernemingen zijn 
in het landschap Indragiri, namelijk „Socngoi 
Lala”, „Aer-Moelik” en „Djapocra”, alwaar rub
ber en gambir verbouwd worden. Het oorspron
kelijke doel was er tabak te telen, doch dat is 
op eene totale mislukking uitgeloopen.

Tijdens het tijdperk der bijzonder hooge rub- 
berprijzen verrezen op de eilanden nabij Singa
pore verscheidene estates, toebehoorende aan 
met vreemd kapitaal werkende personen of 
maatschappijen. De voornaamsten daarvan zijn 
die der maatschappijen „Boelan” of „Bulang”, 
„Galang”, „Bintan” en „Noembing”, alwaar, 
behalve rubber, ook klappers verbouwd worden.

Voor de concessie’s wordt cijns van hoogstens 
§ 1. — = ƒ 1.40 per bouw betaald.

Andere concessies betreffen houtaankaponder- 
nemingen, de tankinstallatie op het eiland 
Samboe en de mijnontginning op het eiland 
Singkèp (Zie onder Be volking, middelen 
van bestaan).

Onderwijs. De eerste Gouvts. Europeesche 
lagere school in dit gewest werd in 1857 opgericht. 
Vóór dien werd onderwijs gegeven in een aan den 
oud-Resident van Riouw, H. Cornets de Groot, 
daarvoor in huur afgestaan gebouw. De huur
prijs werd echter niet getoucheerd en groeide aan 
tot een fonds, bestemd om de ouders van arme 
schoolkinderen financieel te steunen. Dit Cor-

c

I
nets-de-Grootfonds is thans aangegroeid tot 
ruim / 17.000.—, waarover ten nutte van de 
Christengemeente to Riouw en in de eerste plaats 
in verband met opvoedings- en onderwijsbe- 
langcn kan beschikt worden. Zie verder het 
artikel ONDERWIJS.
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1; Dezelfde, De Singapoorsche Papieroorlog, 
Bijdr. t. T. L. en Vlk. v. N.-I. 6o vlgrks. dl 5, bl. 
389; C. van Angelbeek, Korte schets v. h. eiland 
Lingga, Vcrh. Bat. Gen. dl II, bl. 5; G. F. de 
Bruyn Kops, Schets v. d. Riouw-Lingga archipel, 
Nat. Tijds. v. N.-I. IV, bl. 41; E. Netscher, Be
schrijving van een gedeelte der residentie Riouw

1895;:
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Tijds. v. Nijv. en Landb. in N.-I. XXVI, 1SS2, 
bl. 73, 157, 257, 313; Giinther, Novitates zoolo- 
giac, II, bl. 499; Die Preussische Expedition 
nach Ostasien, zoolog. Theil, bl. 406; Ann. and 
Mas. of Nat. Hist. 1894, bl. 453. Varia. Tijds.

N.-I. 1853, I, bl. 71; J. E. Teysmann, De gam- 
bicrkultuur, Tijds. Nijv. en Landb. in N.-I. XIX, 
1874, bl. 169, 295; Dr. D. W. Horst, Eone kunst
matige eendonbroeïcrij, Tijds. Nijv. en Landb. in 
N.-I. XXXVII, 1888, bl. 479—484; Over de 
gambier- en popereultuur, Tijds. v. Nijv. en 
Landb. in N.-I. I, 1854, bl. 136; B. W. F! Fokker, 
De inlandsche kunstnijverheid in den Riouw- 
ArchipeJ, Tijds. v, Nijv. en Landb. in N.-I. XLIX 
bl. 369; Een maatschappij tot ontginning v. 
Bal jan, Bisschop Grevelink, Indische Handels- 
productcn, Ind. Gids, 1880, II, bl. 989j^ed jarah 
Malajoo of de Maleische kronieken naar de uit
gave van Abdoellah bin Abdoel Kader Mocnsji, 
Ï8S4;.Nedcrlandsche zeekaarten; nos. 38 en 39 
Zuidelijk gedeelte van de Chineesche zee, Blad 
1 en if, 1 : 1.000.000; Nos 40 en 41 Riouwen 
Lingga Archipel, Blad I en II, 1 ; 250.000; no. 
105 S raat. Doerian en nabij liggende vaarwaters, 
J; 100.000; no. 42straat Riouw, 1: 100.000;no.
46 Lingga archipel Noord blad, 1 : 125.000; no.
47 Lingga archipel Zuidblad, 1 : 125.000; no 106 
S.raat Boelan, 1 : 50.000; nos. 44 en 45 vaar
waters en ankerplaatsen in den Riouwen Lingga 
archipel, Blad I en II; no. 147 Zuid-Chineesche 
zee Anambas en Natoena eilanden, 1 : 500.000; 
no. 181 Anambas-eilanden, 1 : 147.600; no. 182 
Noordoostelijke groep, 1 : 147.600; no. 280 
Noord en Groot Natoena-eilanden, 1 : 200.000; 
no. 331 Groot Natoena, 1 : 100.000; no. 332 
vaarwaters en ankerplaatsen nabij de Noord en 
Groot Natoena-eilanden; no. 281 Tambclan- en 
Badas-eilanden, 1 : 200.000; no. 282 Westkust 
Borneo, Blad. I, 1 : 200.000; no. 333 Vaarwaters 
en ankerplaatsen nabij de Zuid-Natoena-eilanden.

G. F. d. B. K.
RIOUWLAMA. Voormalige woonplaats van 

den Sultan van Lingga, Riouw en Onderhoorig- 
heden en diens rijksgrooten op het eiland Bintan 
Oostwaarts van Tandjoeng Pinang gelegen. Zie 
BINTAN, RIOUW EN ONDERHOORIGHE- 
DEN en TANDJOENG PINANG.

Tijds. v. h. Bat. Gen. II, 1854, bl. 108; De Kari- 
mon Eilanden, Tijds. v. N.-I. 1855, I, bl. 146, 
238; Singkepcen tin-eiland, Tijds. v. N.-I. 1890,
I. bl. 152; Bijzonderheden nopens de vrijhaven 
Riouw in Oost-Indië, De Recensent, ook der 
recensenten Dl 32, II, 1830, bl. 440; S. A. Bud- 
dingh, Niêrlands Oost-Indië, Reizen 1S52—1857, 
III; E. Netschcr,Togtjes in het gebied van Riouw 
en Onderhoorighcdcn, Tijds. v. h. Bat. Gen. 4e S. 
III, bl. 233, 357; Nat, Tijds. v. N.-I. XXVI, bl. 
312; Sieburgb, De krijgsverrichtingen tegen den 
Panglima besar van Refceb, Do Gids, 1S59, bl. 304

327; J. M. Brevet, Do expeditie van Rctch 
(Lingga) door de Marine in 1S58, waaraan voor
afgaat: Een beknopt overzicht der diensten*van 
de oorlogsschepen in het station Riouw-Lingga 
en van de aanraking der O.-I. C. met het rijk 
Djohor; Oranjonummcr van liet Marineblad, 31 
Aue. 1S98. bl. 211; J. G. Schot, De'Eattam-archi- 
peC Ind. Gids, 1SS2, II, bl. 25, 161, 470, 617, 
1883, 1, bl. 201; J. A. C. Oudemans, Geographi- 
sche ligging van punten in den Riouw-en Lingga- 
arcbipel, Nat. Tijds. v. N.-I. XXXIII, bl. 251;
J, G. Schot, Het stroomgebied der Kateman, 

'Tijds. v. h. Bat. Gen. dl 29, 1S84, bl. 555; J. G.
Schot, Bijdrage tot de kennis van Oud-Bintan, 

,Tijds. v. h. Bat. Gen. dl 32, 18S9, bl. 602; R. 
y/ Schuiling, Nederland tusschen de tropen, bl. 
' 335; H. B. de Boer, Beschrijving v. h. stroomge-

v.

v. en

bied v. d. rivieren in h. Rijk v. Indragiri, Tijds. 
Aard. Gen. 2e S. dl VII, 1S90, bl. 557; A. L. van 
Hasselt cn H. J. E. F. Schwartz, De Poelau Toe- 
djoeh, Tijds. Aard. Gen. 2e S. dl XV, 1898, bl. 
21; P. J. van der Stok, Winds and weather Tides 
and Tidalstrcams in the East-Indian Archipela- 
go; Zeemansgids v. d. Oost-Ind. archipel, dl II, 
bl. 208 en 229; Riouw- und Lingga-Archipel, An
nalen der Hydrpgraphïé XXVII (1899), bl 81-— 
89, 123—136; Jaarb. v. h. Mijhw. in N.-I. 1872, 
le Jrg. II, bl. 73, 127; 1877, 6e Jrg. II, bl. 145; 
Ind. Gids, 1882, II, bl. 35; Nat. Tijds. v. N.-I. 
IX, bl. 327; XX, bl. 178; XXIII, bl. 487, 540; 
XXIV, bl. 225; XXXI, bl. 448; P. G. Krause, 
Verzeichnis eincr Sammlung von Mineralien und 
Gesteinen aus Bunguran und Sededap im Natu- 
na-archipel. Samml. des Geol. Reichs-Mus. in 
Leiden, Ser. I, Bd. V, bl. 221; Iets over de resi
dentie Riouw, Aardr. Weekbl. 1878 no. 2Ó en 
30; O. Mohnicke, Die Chinesen in Niederliindisch 
Indien, Globus, dl 37, 1880, no. 17; D. Herklotz, 
Die Orang Sekah und das Piratenwesen im In- 
diseben Archipelagus, Globus, dl 13, J868, no. 
5; A. F. P. Graafland, Schets der Chineesche 
vestigingen in de afd. Karimon, Bijdr. t. T. L. en 
Vlk. v. N.-L 5e vlgrks. dl 3, bl. 505; J. W. Young, 
De wetgeving ten aanzien v. geheime genoot
schappen onderdo Chineezen in de Straits-Settle- 
mentsen Ned.Ind., Tijds. v. N.-I. 1890, I, bl. 179, 
241; G. F. de Bruyn Kops, Lijst v. boomen en 
planten in de residentie Riouw, Tijds. v. h. Bat. 
Gen. II, 1854, bl. 272; Plantaardige vetsoorten 
v. Riouw, Tijds. ter bev. v. Nijverh. 1872, bl. 
320; Nat, Tijds. v. N.-I. III, bl. 345; XX, bl. 
86, 142, 179; XXIV, bl. 244', 453, 471, 481; 
XXVI, bl. 429; XXXIV, bl. 224; G. F. de Bruyn 
Kops, Fauna der residentie Riouw, Tijds. v. h.

/ Bat. Gsn. III, 1854, bl. 480; P. Bleeker, Ichthyo- 
logische fauna van Riouw, Nat, Tijds. v. N.-I. 
II, bl. 469; Dezelfde, Ichthyologische fauna v. 
Singapore, Nat. Tijds. v. N.-I. III, bl. 51; Zee- 
visscherijen langs de kusten der eilanden v. N.-I.

RIVIEREN. Insulinde, de grootste archipel der 
aarde, bevat ook de aanzienlijkste rivieren van 
alle eilanden ter wereld ; aanzienlijk zoowel door 
hunne lengte als door hunne watermassa, breedte 
en diepte. Evenwel komen deze grootc slroomen 
alleen op Borneo, Sumatra en Nieuw-Guinoa 
voor, de eenige eilanden waar zicli uitgestrekte 
laaglanden hebben gevormd; de grootc rivieren 
dragen er dan ook bijna geheel het karakter van 
laaglandstroomen.

De grootste rivier van den Indischen archipel, 
de Kapoeas, heeft eone lengte van 1143 K.M. en 
overtreft dus verre den langslen stroom van 
Frankrijk, de Loire (930 K.M.) en zelfs de Weich- 
sel (1050 K.M.); de Rijn is 1360 K.M. lang. De 
Barito staat niet veel bij de Kapoeas achter. Voor 
Sumatra’s grootste rivier, de Batang Huri, wordt 
eenc lengte van 800 K.M. opgegeven, zoodat zij 
de Po (672 K.M.) en zelfs de Seine (776 K.M.) 
zou overtreffen. Terwijl nauwkeurige gegevens 
voorde lengte der meeste rivieren buiten Java nog 
ontbreken, is het met de kennis van de opper
vlakte der stroomgebieden nog slechter gesteld. 
Gering in verhouding tot de lengte is dat opper-
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lige, evenals die tusschen Mahakam en Kapoeas, 
welke beide hunne bronnen in het Bovcn-Kapocas- 
keten-gebergte hebben.

Het eenvoudigste type der rivieren is dat, 
waarbij men den loop verdoelen kan in boven 
midden- en vlakteloop; in den bovenloop hebben 
uitschuring on wegvoering van stoffen verreweg 
do overhand boven ophooping en afzetting; het 
verval is er groot en onregelmatig; er zijn nog 
hindernissen te overwinnen en het normale ver
val is nog niet bereikt. Daardoor ontstaan zoo
wel stroomversnellingen, watervallen en draai
kolken, die met behulp van rolsteenen erosieke- 
tels, fraai eylindervormige kuilen in het rivier
bed uitschuren, als rolsteeneilanden en rolsteen
banken. In den middenloop wisselen uitschuring 
en neerlegging plaatselijk af, maar zijn beide 
niet aanzienlijk en houden elkander in het alge
meen in evenwicht; het verval is regelmatiger, 
stroomsplitsing komt nog niet voor. In den 
benedenloop is het verval ook regelmatig, maar 
zeer gering, en daardoor de sedimentatie aanzien
lijk, zoodat grootc bezin kingsban ken aanleiding 
geven, dat de rivier herhaaldelijk haar stroom
bed verlegt. Zoo ontstaan eilanden, doode rivier
armen, en bij den mond veelal splitsing tot delta- 
armen.

Tot dit type wordt het meest genaderd door 
vel: rivieren aan de Oostkust van Sumatra en aan 
de Zuidkust van Borneo. Alleen zijn er onder de 
eerste, waarbij een deel van den bergloop een af
wijkend karakter vertoont, doordat zij in kalme
ren loop een lengtedal doorstroomen; zoo de 
Moesi, de Kwantan. De Kapoeas daarentegen en 
eenigermate ook de Mahakam, vertoonen eene 
afwijking, doordat de middenloop en de beneden
loop zich herhalen *). Bij dc Solo, die nagenoeg 
geheel een vlakteloop heeft, is deze door het 
doorbrckingsdal door de middelste tertiaire 
heuvelrij van Oost-Java, tusschen Ngawi en 
Ngloewak, in tweeën gedeeld. De Brantas is voor
al gekenmerkt door dc merkwaardige omstandig
heid, dat zij achtereenvolgens naar alle vier de 
hoofdrichtingen van het kompas gericht is, iets 
wat wel met gcenc andere rivier op aarde het ge
val zal zijn.

Onder de kleinere stroomen zijn er ook eenigc, 
die de afvloeiing vormen van lengtedalen of in dc 
bergen ingeslotcn hoogvlakten. Aldus op Suma
tra o.a. die aan do N. helft der Westkust, op Java 
de Tji Taroem, dc Tji Manoek, Toentang, Tan- 
doewi, Sërajoc, op Celebcs verscheidene.

Sommige rivieren hebben een zeer eenzijdig 
stroomgebied. Onder do grootere is het duide
lijkst voorbeeld daarvan dc Mahakam, die schier 
al hare grootere zijrivieren van de Noordzijde 
ontvangt. Omgekeerd ontvangen Moesi en Ba- 
tang Hari de meeste van het Zuiden. Kampar 
en Rokan ontstaan uit tweo nagenoeg even Jango 
en waterrijke stroomen ; ook Panéi en Bila zijn 
tweclingstroomen met een gemeenschappelijke 
monding.

In een gebied als de archipel, waar de meeste

*) Zie voor dc Kapoeas do belangwekkende 
uiteenzettingen van Molengraaflf, Geol. Ver
kenningstochten 489 v. Uitvoerig handelt deze 
ook over do vorming van rolsteen banken 
(karangans), bl. 500 v. Voor de Mahakam 
Molengraaf! in Handl. Nat,enGoneesk.Congres, 
blz. 700 v.

vlak bij de evenwijdig stroomendc rivieren der 
Sumatraansckc laagvlakte, benoorden dc Balang 
Hari, en bij de nog regelmatiger parallel gaande 
stroomen van Bornco’s Zuidkust, de Barito inbe
grepen. Aanzicnlijker is de breedte en daardoor 
dc grootte van het stroomgebied bij dc Batang 
Hari(47500 K.M.2) 1)en de Moesi (61200 K.M.2)l) 
bij de Mahakam en vooral bij dc Kapoeas. Voor 
de laatste geeft Molengraaf! cp 102.000 K.M.2)2); 
bij dat voorden Rijn (157.000 K.M2.) staat dit 
cijfer aanzienlijk achter. Bij do gvoo ste rivier 
van Java,dc Solo,is de oppervlakte 15500 K.M.21), 
bij de Brantas 9570 K.M.23).

De waterscheidingen tusschen dc stroomgebie
den vertoonen hier en daar in de laagvlakten 
onderbrekingen, waardoor bifurcaties mogclijk 
worden. Zeer veelvuldig zijn deze echter niet; 
men vindt ze in liet moerassige deltaland aan 
weerszijden der Moesi en, reeds veel hoogcr 
stroomopwaarts, van de Barito naar dc Kapoeas 
Moerocng.

Dc hoofd waterscheidingen, die de stroomge
bieden scheiden, welke tot verschillende zeeën 
behooren, hangen in hunne hoofdrichting uit den 
aard der zaak van den vorm der eilanden en de 
richting der bergketenen af. Niet alleen Sumatra, 
waar het lange ketengebergte de waterscheiding 
tusschen oceaan en binnenzee draagt, is in dit 
opzicht een zeer eenzijdig eiland, maar ook, hoe
wel in mindere mate, Java,waar toch liet gebergte 
in het Oosten zoo verbrokkeld is. Het stroomge
bied der Brantas blijft zelfs op écne plaats, bij de 
baai van Gëmali, niet veel meer dan een kilome
ter van de Zuidkust verwijderd.

Op Borneo heeft de richting der hoofd water
scheidingen langen tijd aanleiding gegeven tot 
een zeer verkeerde voorstelling van het bergland. 
Oude kaarten van Europa plachten een berg
keten dwars door Rusland van den Oeral naar 
de Karpaten te tcekenen ter voldoening aan het 
dwaalbegrip, dat de waterscheiding tusschen 
groote stroomgebieden steeds een lijn van aan
zienlijke bodemverheffing moet volgen. Om de
zelfde reden werd de hoogte van hydrograpki- 
sche centra, waarvan belangrijke rivieren uit
gaan, als dc Waldaïhoogten en het Ficktelge- 
bergte, sterk overdreven. Gelijksoortige dwaling 
heeft in onzen tijd het bergland van Borneo doen 
leekenen als eene ster met vijf stralen, totdat 
Molcngraaff aan dit dwaalbegrip een einde 
maakte 4). Een van Noord naar Zuid gerichte 
keten, die de waterscheiding tusschen Kapoeas 
m Mahakam en Zuidclijkcr tusschen Mëlawi en 
Barito zou vormen, bestaat niet. De Melawi en 
dc Djolooi, de voornaamste bron rivier van de 
Batang Moerocng of Barito, stroomen in tegen
gestelde richting in hetzelfde lengtedal, gelegen 
tusschen het Schwaner-gebcrgto en het Madi-pla- 
teau; de waterscheiding is slechts een toeval-

*) Verslag nopens een ingest old irrigatie-on- 
derzoek op Sumatra door J. van Tubergen. 
(Verslag B. O. W. 1918, B, Bijl. I, blz. 9).

3) Geologische verkenningstochten in Cen- 
traal-Borneo, 1900, b). 489.

3) Th. Al.ona, Rapport nopens hot voor- 
loopig hydrologisch onderzoek van liet Bran- 
tasgebied (Archief v. d. suikerindustrie in 
N.I., 1913, blz. 658).

4) Handelingen van liet 5e Nat. en Gen. 
Congres, 1895, bl. 505.
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Mclchior heeft getracht1) de waarschijnlijk 
hoogste standen der rivieren in eeno formule to 
brengen, naarmate van grootte, vorm en helling 
van het stroomgebied en de grootst waargenomen 
regenvallen; dat de poging niet in allen deelo 
goed geslaagd is, heeft hij, waarschijnlijk terecht, 
aan den invloed van niet in rekening gebrachte 
oorzaken, als de aan- of afwezigheid van bos- 
schen, de meerdero of mindere doordringbaar- 
van den bodem, toegeschreven 2). Hoe aanzien
lijk de bandjirs der Indische rivieren, en vooral 
die der kleine, in verhouding tot de grootte van 
het stroomgebied zijn, blijkt uit een vergelijking 
met den hoogston bekenden stand der Maas by 
Grave:

streken een scherp afgescheiden regentijd en 
drogen tijd hebben, zal ook het vermogen der 
meeste rivieren een duidelijke jaarlijkschc perio
de vertoonen. Geregeldo waarnemingen omtrent 
den waterafvoer zijn alleen voor eonige rivieren 
van Java verricht, het best voor de Solo en de 
Brantas (Verslag nopens do werken in de Solo- 
vallci, 1900; Verslag der Openbare Werken inlS94). 
In den Oostmoesson bedraagt beider af voer slechts 
cenige tientallen M3. Ziet- men evenwel zulk 
een rivier in den benedenloop, dan meent men 

. een statigen stroom voor zich to hebben. Het 
slibhoudende water verbergt de ondiepten 
het oog; prauwen van aanmerkelijke grootte

zeer 
voor
varen op en af, in het eerste geval dooi' mannen 
getrokken, ook wel geboomd, in het laatste door 
een paar man geroeid, maar voornamelijk door 
den stroom voortgestuwd. De breedte bedraagt 
een honderdtal meters tusschen de aanzienlijke 
dijken. Maar de illusie verdwijnt plotseling als 
een der prauwen midden in de rivier blijft liggen 
en de bemanning overboord stapt, waarbij zij 
niet verder dan tot de knieën in het water komt 
te staan. De vaai’geul bezit hare ondiepste plaat
sen waar ze ze zich van den eenen oever naar den 
anderen slingert en dit doet ze zeer dikwijls. 
De prauw blijft er wachten tot zich een aantal 
gelijkgezinde vaartuigen vereenigd hebben en 
de bemanningen tijgen gemeenschappelijk aan 
den arbeid, het uitdiepen der geul waartoe zij 
een houten schop door het zand trekken” 1).

Een kenmerkende trek der Indische rivieren is 
de bandjir, de plotselinge was tengevolge van hef
tige regenbuien. Aan de beneden helling en den 
voet van de bergen, waar de dalen en ravijnen 
niet zeer diep zijn, vertoonen de bandjii’s het 
vreeselijkst hun vernielend karakter. In de to 
voren dikwijls ledige bedding komt de water
massa aan als een door modder grijsgekleurden 
muur, rotsblokken en boomstammen van de 
zijhellingen meevoerend, ja dikwijls inlandschc 
huizen meesleepend, als het stroombed niet breed 
genoeg is om den vloed geheel te bergen. Cultuur- 
ondernemingen geven elkaar op Java dikwijls 
door telegraaf of telefoon van het naderen van 
een bandjir kennis; de stand der Brantas te Kediri 
wordt dagelijks naar de stuw van Lengkong gete
legrafeerd, bij hoogo standen zelfs driemaal per 
dag. Gewoonlijk houdt de hoogste stand in do 
bergbeken slechts kort aan, maar duurt het 
eenige uren, eer het mogelijk is ze weer te door
waden. In den benedenloop, ook der kleinere 
rivieren, gaat de rijzing langzamer en ook de 
stilstand duurt langer en de daling is geleidclij- 
ker. Bij grooterc stroomen verlengen zich al deze 
tijden aanzienlijk en verkleint zich de was.

Terwijl vele kleine rivieren in de bergravijnen 
nagenoeg of geheel uitdrogen in den di-ogen tijd, 
bevatten andere altijd vrij veel water. Zij kunnen 
dat te danken hebben aan verschillende oor
zaken : de groote uitgestrektheid van het boven - 
stroomgebied; of de ligging daarvan in eene 
regenrijke bergstreek, die ook in den Oostmoesson 
water ontvangt; of de aanwezigheid van water
rijke bronnen, die door het grondwater eener 
-uitgebreide landstreek gevoed worden. Zulke 
bronnen komen vooral voor aan den voet van 
die vulkanen, welke uit losse, grove tuffen en 
poreuze lavastroomen bestaan.

Stroomgebied Waargenomen 
in K.M.2 *) max.-afv. in M*.

2400 
2700 
1700 
2000 
1500 
1190

Maas bij Grave .. ^ 20.000 
Solo bij Ngloewah. ± 10.000 
Brantas bij Kediri. + 5.000 

± 845Sórang 
Tjomal.
Genteng 
Sragi . .

De beide laatste zijn buren, maar de Genteng 
heeft den bovenloop in mergelgesteente, de Sragi 
grootendeels in vulkanisch gesteente, waarin veel 
meer water wegzakt.

Een voorbeeld van een rivier, die zeer krachtig 
bandjirt, is de Embaloeh, een Noordelijke zijtak 
van de'Kapoeas. In een enkelen nacht „wies de 
rivier 51/,, Meter en bij het aanbreken van den 
dag zagen wij den helderen bergstroom van gis
teren veranderd in een vuilgele watermassa, die 
in razende vaart voorbijstoof, groote massa’s 
hout met zich voerend”3). Deze rivier door
stroomt eerst een lengtedal in het hooggeberglo, 
waar de regenval zeer aanzienlijk is, en waarvan 
de richting, van West naar Oost, bovendien 
samenvalt met die waarin de zware onweersbuien

543
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aldaar meestal plaats hebben; daarna moet de 
geheele watermassa door een betrekkelijk kort 
d warsdal worden af gevoerd.

Sommige rivieren overstroomen telken jare 
periodiek hare oevers in den benedenloop, als 
de Kapoeas, de Mahakara, de Solo. De eerste 
twee hebben jaarlijks reusachtige overstroomin- 
gen in haar eersten vlakteloop. Do Kapoeas 
zet aldaar een gebied onder water van ongeveer 
6500 K.M.2. De uitgestrektc meren, die na den 
afloop van het water overblijven, drogen, be
houdens de diepere geulen, geheel uit in tijden 
van langdurige droogte.

Behalve de stroomsplitsingisookdo macandor- 
vorming een kenmerk van den vlakteloop.dor In
dische rivieren. Buitengewoon talrijk zijn du 
oude afgesneden armen bij de rivieren van Bor- 
neo; ze heeten er evenzeer danau’s als andere 
meren. De geulen, die de bochten afsnijden, 
worden pintus (van het Mal. werkwoord pintas, 
den weg afsnijden), antasan of tërocsan (d. i. 
beide: de rcchlste of kortste weg) genoemd. Bij 
de Solo zijn de meeste armen dichtgeslibd en in 
cultuur gebracht. Do ligging der desa’s op hoogo re

J) Tijdsohr. v. h. Inst. v. Ing. Afd. Ned.- 
Indië, 1§95—’96, bl. 15. 

z) Vgl/\yeth, Java, 2c druk, III, 154—’5. 
8) Molengraaf!, Verkenningstochten, 174.
*) Boven het punt waar de afvoer gemeten 

werd.
—----
^Xjeth, Java, 2e druk, III, 155
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aldaar. Andere, als die van de Brantas, de Tang- 
goel Angin roet de Kali Dömak worden door de 
stroomingen gedeeltelijk of geheel in hunnen 
groei gehinderd. Ook Colebes heeft rivieren roet 
en zonder delta’s. Eerst nadere onderzoekingen 
over de voorwaarden van dcltavorming zullen 
in de oorzaken dezer afwisseling inzicht kunnen 
geven.

De beteekenis der rivieren voor den mensch is 
ook in Indië zeer aanzienlijk. De laaglandss!roe
men zijn meestal over aanmerkelijke lengte be
vaarbaar, althans voorniet te groote vaartuigen, 
en dus voor den handel van belang (zie de bij
zonderheden in de artikelen over de groote eilan
den en de grootste rivieren). In onder cultuur ge
brachte streken is de beteekenis buitengewoon 
groot, met name voor den rijstbouw (zie onder 
BEVLOEIINGEN). Ook riviervisscherij wordt 
veel beoefend (zie VISSCHERIJ).

Bedijking komt, meer of minder geregeld, 
alleen bij eenigo rivieren van Java voor. Aldaar 
alleen heeft ook de Waterstaat roet de rivieren 
uitgebreide bemoeienis (zie de Verslagen der 
Openbare Werken).

ROBINSON (CHARLES BUDD). Amerikaansch 
plantkundige, geboren te Picton (Nieuw-Schot- 
land) 26 October 1871, ontving zijn eerste onder
wijs in zijn geboorteplaats en in Halifax en was in 
de jaren 1897 en 1898 student aan de Universiteit 
te Cambridgo, en daarna leeraar aan een school te 
Picton. In lS99.ging hij te New-York aan de Co- 
lumbia-Universiteit in de plantkunde studecren, 
was daar tevens assistent aan de New-York Bo- 
tanical Garden en behaalde den doctorsgraad in 
plantkunde aan de Columbia-Universiteit in 
1906, waarna hij onmiddellijk een wetenschappe
lijke positie kreeg (Assistont-curator) aan het her
barium van don Botanischen tuin. Daar hield hij 
zich bezig met het bewerken van een groote col
lectie planten uit de Philippijnen, zoodat hij zich 
meer en meer voor do flora dier eilanden ging in- 
toresseeren. Deze belangstelling was aanleiding 
dat hij in 1908 een betrekking aannam van plant
kundige bij het Bureau of Science te Manila. Drie 
jaar lang hield hij zich daar met verschillende 
studies bezig, waarover hij een aantal verhande
lingen publiceerde. Van Augustus 1911 tot Dec.
1912 was hij weer aan den Botanischen tuin to 
New-York verbonden, doch hij keerde naar Ma
nila terug in 1912, om bij het Bureau of Science 
wederom in dienst te treden. Reeds vroeger was 
bij hem het denkbeeld gerezen, opnieuw oen stu
die te maken van de flora van Amboina, meer 
speciaal om de door Rumphius in zijn „Herbari
um Amboinenie” afgebceldc soorten door het 
verzamelen van levend materiaal en het bestudee- 
ron ter plaatse, beter te loeren kennen. Tot begin
1913 hield hij zich met do voorbereiding van zijn 
plannen bozig; tot uitvoering kwamen ze op 16 
Juli 1913, toen hij op Amboina aankwam. Hjj 
vestigde zich in do stad on maakte van daaruit 
zijn excursies. Den 5den December was hij, bij 
uitzondering zonder geleide, wederom uitgegaan, 
doch keerde, tegen don afspraak, dos avonds niofc 
in de stad terug. Toen hij ook de volgende dagen 
zicli niet vertoonde, gingen de autoriteiton op 
onderzoek uit, waarbij ten slotte bleek dat Ro- 
binson in don namiddag van dien dag in een klei- 
no Bootonoescho kampong, 9 mijl ten Zuiden 
Ambon, vermoord was. Zijn eigenaardige klce- 
ding en de vreemde wyzo, waarop hij zich uit-

strooken aan weerszijden geeft den oorsprong 
duidelijk aan. Soms loopt do districtsgrens nog 
langs den ouden loop, zooals dat bij dc Maas nog 
met de provinciale grens tusschcn Brabant en 
Gelderland en bij den IJsel met de gemeentelijke 
grenzen plaats heeft.

De bekende eigenschap van laaglandsrivieren, 
door hunne slibafzotting bij overstrooming hoo- 
gerc strooken langs dc oevers te vormen, komt 
ook in deze laagvlakten veelvuldig voor. Bij 

. de Solo is het terrein vlak langs de rivier gemid
deld 1 M. hooger dan 100 M. eraf.

Het slibgehalte der meeste tropische rivieren 
is zeer groot, bij dat der Europeesclie vergeleken. 
Waarnemingen zijn daaromtrent alleen weer van 
de Solo en Brantas bekend. Het Solo-water is ge
middeld ruim CO maal meer met slib bezwangerd 
dan dat van den Rijn.

Reusachtige zand verplaatsin gen hebben bij 
groote bandjirs plaats, vooral bij die, welke ver
gezeld gaan van aard schui vin gen tengevolge van 
de doorweeking der aardlagen door de regens. 
Het beruchtste voorbeeld is de watervloed, die 
in Februari 1861 Midden-Java, vooral Bagëlèn, 
bezocht en waarbij in drie dagen een regenmassa 
van bijna 1 M. hoogte viel. In sommige rivieren 
steeg het water tot 18 M. boven den gewonen 
stand. Bijna overal in Bagëlèn was het groen van 
den plantengroei verdwenen en had plaats ge
maakt voor een kalen vaalrooden bodem; in de 
bergen was de bovenste aardlaag naar omlaag 
gegleden, met velden, koffietuinen, booracn en 
al; de vlakten waren ondereen onmetelijkc massa . 
slib bedolven. Nagenoeg alle bruggen en water
leidingen werden vernield. Gansche dorpen ver
dwenen spoorloos met hunne huizen, boomen, 
vee en bewoners; duizenden menschen en dieren 
kwamen om (volgens de beschrijving van een 
ooggetuige, den hoofdingenieur G. A. Pet, ge
citeerd door De Mcyicr, Bcvloeiingen, bl. 81).

Dcltavorming komt in den Archipel zeer veel 
voor. Evenwel heeft Molen graaft er de aandacht 
op gevestigd l) dat, wat Bornco betreft, de voor
waarden voor dcltavorming toch niet onver
deeld gunstig schijnen te zijn; aan de West- en 
Oostkust schijnen alleen rivieren met een groot 
slibhoudend vermogen in staat delta’s te vormen 
terwijl die bij andere, b.v. dc Sambas en den Ba- 
tang Loepar ontbreken; aan dc Zuidkust acht hij 
de verhoudingen nog ongunstiger, waarschijnlijk 
tengevolge van de sterke slrooming, die cr het ge- 
hccle jaar door, hetzij in Oostclijkc of in Weste
lijke richting, evenwijdig met de kust verloopt. 
Ook op Sumatra wisselen, zoowel aan de West- 
als aan de Oostkust, rivieren met en zonder del
ta’s af. Aan de Oostkust overwegen de ccrslo in 
het Zuidelijk, dc laatste in het Noordelijk deel. 
Dat de kust langs straat Banka volmaakt even
wijdig verloopt aan den overwal van het eiland 
schijnt erop te wijzen dat de stroom door deze 
straat een verder vooruitdringen van de Moesi- 
dclta verhindert. Op Java is een scherp contrast 
t usschen dc Noord- en de Zuidkust; aan dc eerste 
vormen alle groolerc rivieren delta’s; aan de 
laatste zijn cr geen te vinden, tenzij waar de 
kust door eilanden (Noesa Baroeng, Nocsa 
Këmbangan) beschermd is tegen felle branding; 
zie Veth, Java, 2e druk, III, 84 v.; hoe sterk 
sommige delta’s aanwassen, blijkt uit fig. 9—11

) Geol. Verkenningstochten., bl. 498 v.
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niet de politiek van onthouding in de Buitenbe
de maatregelen door

drukte, was oorzaak geweest, dat de bevolking 
Jicm had aangezien voor de legendarische „potong 
këpala”, die naar het heet, in November en De
cember rondloopt en mensclien het hoofd afslaat. 
Men had Rolins n toen vermoord en zijn lijk in 
zee geworpen.

Het groote aantal zeer nauwkeurige aantceko- 
ningon en de reeds bijeengebrachte collecties 
heeft E. D. Merrill te Manila verzameld in een 
werk, getiteld „An Intcrpretation of Rumphius’s 
Herbarium Amboinonse” (Manila 1917). dat een 
belangrijke bijdrage vormt tot de kennis van dc 
flora van Amboina en tevens nieuw licht werpt 
op de door Rumphius beschreven en afgcbccldo 
plantensoorten.

ROCHUSSEN (JAN JACOB). Geb. te E'.lcn bij 
Breda, den 23stcn Oct. 1797 uit het huwelijk van 
j. Rochussen, directeur der accijnzen in N.-Hol
land, met A. J. Erbervelt. In 1SJ4 controleur der 
directe belastingen in het buiten-arrondissement 
van Amsterdam, werd hij 22 Jan. 1S26 secretaris 
van de Kamer van koophandel en fabrieken te 
Amsterdam, 10 Aug. d.a.v. entreposeur aldaar, 
18 Juli 1S2S directeur van het Amsterdamsche 
entrepotdok. Don 2Jen Dcc. 1831 benoemd tot 
lid van het college van gecommitteerden tot de 
zaken van den Rijn Waard, was hij S Maart 1837 
commissaris voorde onderhandelingen te B rlijn; 
14 Nov. 1839 werd hij raad van legatie en 30 Juni 
1840 Minister van Financiën, uit welke betrek
king hij 14 Juni 1843 op verzoek eervol ontslagen 
werd en tegelijkertijd benoemd tot buitenge
woon gezant en gevolmachtigd minister bij het 
hof van België. Tot Gouv.-Gen. benoemd (5 Febr. 
1645), aanvaardde hij het bestuur 30 S.'pt. d.a.v.; 
12 Mei 1S51 trad hij als landvoogd af. In 1852 tot 
lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal geko
zen, legde hij het mandaat in Febr. 1S57 neder, 
doch trad spoedig daarna (18 Maart 1858) als 
Minister van Koloniën óp. Opnieuw tot lid der 
Tweede

zittingen. Belangrijk 
Rochussen ten opzichte van het muntwezen ge
nomen, met name door dc invoering van het re- 
cepissen-stelsel; ccne nieuwe wetgeving werd in
gevoerd on, ook ten gevolge van het uitbreken 
van een hongersnood in Fëmnk en Grobogan, dc 
lasten van liet cultuurstelsel ccnigszins verzacht. 
Tengevolge van zijn verzet tegen de bestaande 
verhouding tussclien de R. K. kerk en den Staat 
nam Rochussen het besluit tot verwijdering van. 
den bisschop i. p. i. GroofT, met cenigc geestelij
ken; een en ander leidde tot herziening van die 
betrekkingen. Eindelijk moet nog vermeld wor
den dat 22 Mei 1S4S te Batavia een vergadering 
van ingezetenen werd gehouden, ten einde de Re- 
geering te verzoeken ook in Indic gelegenheid te 
verkrijgen zich voor ’s lands dienst te bekwamen 
Ook vrijheid van drukpers, aandeel in de volks
vertegenwoordiging, toepassing van het Cultuur
stelsel, enz. werden bolland eld in die vergadering, 
aan welke ten onrechte een revolutionnair karak
ter was toegeschreven en waarvoor reeds mili
taire voorzorgsmaatregelen waren genomen; zij 
verwekte bij het koloniaal bestuur groote on
gerustheid, maar liep in volkomen orde af. In 
1848 werden fondsen beschikbaar gesteld 
de oprichting van Javaanscho scholen, een nieuw 
Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel 
in werking gesteld. De vestiging van den En- 
gelschman James Brooke als Sultan van Serawak 
leidde tot meerdere bemoeienis met de zaken van 
N. Borneo. Ook op Celebos werd krachtiger op- 
getreden; de G G. begaf zich daarvoor in 1849 
naar Makasser en Mcnado, dal tot vrijhaven werd 
verklaard.

ROCHUSSEN-RIVIER of MAMBËRAMO.
Zie MAMBËRAMO.

RODAMALA. (soend.) Zie NEUSHOORN.
RODJËH. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
ROEANG. Vulkaan en eiland der Sangi en 

Talaud-groep; het hoogste punt (aan de O.zijde) 
is 725 M. De vulkaan is hoefijzervormig en naar 
het Z. open. Reeds in liet laatst der 17e eeuw 
was de berg als vulkaan bekend; van een uit
barsting wordt het eerst gewag ge 
1808 (Junghuhn, Java, 1255), de werking duurde 
vermoedelijk in 1810 nog voort . Verdere erupties 
en steenregens zijn bekend uit 1830 (of 1840), 
185G, 1870, 1871 (3 groote vloedgolven; veel 
menschcn gedood, ook op Tagoelandang), 1874, 
1904. De laatste wordt beschreven door Koper- 
bergin Jaarboek Mijnwezen 1909 Wetensch. God. 
met haaltje en 13 foto’s; zie ook referaat van 
Verbeek in Tijdschr. Aardr. Gen. 1911, 341). 
Typisch voor dezen vulkaan is de aanwezigheid 

sinlcrprop als bij den Mörapi op Java. 
ROEBIS (mal.). Zie PASSIFLORA QUA- 

DRANG ULARIS.
ROEDIANG. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 

INSTRUMENTEN.
ROEDJOE. Zie TALAK.
ROEKAM ASAM (mal.). Zie FLACOÜRTIA 

RAMONTCHI.
ROEKAM MANIS (mal.). Zie FLACOÜRTIA 

RUK AM.

waren

voor

Kamer gekozen (Nov. 1864) nam hij zit
ting tot Scpt. 1869: hij overleed te ’s Gravenhage 
21 Jan. 3 871. Rochussen fungeerde vaïi Mei 1853 
tot Maart 1858 als ’s Konings commissaris bij dc 
Ned. Handelmaatschappij. Hij publiceerde de 
velgcndc geschriften : Verdediging der regten van 
Nederland tegen de aan matigingen van Groot- 
Brittannië, Amst. 1S3G; Toelichting en verdedi- 

van mijn bestuur in Indië,

maakt in

ging van cenigc dadel 
’s Hage 1853; Het wetsontwerp op de part. cul- 
tuurondernemingen in N.-I., ’s Hagc 1862; Du 
régime des colonies Hollanduises, Brux. 1804-; 
Daniël Hooibrink’s kunstmatige bewerking en 
bevruchting van granen en boomen en hare toe
passing op cultures in In.dië, ’s Hage 1864 en eenc 
modedeeling over de kinacultuur op Java in Buil. 
de la Soe. impór. d’acclimatalion, Paris, Mai 1863.

Tijdens het bestuur van Rochussen moesten 
kleine onlusten in het Banfcamsehr; worden be-

van ten

dwongen; in Palcmbang brak in dc binnenlanden 
verzet uit, evenals op Borneo’s Westkust, waar 
tegen de Chinc 
Een drietal expedities op Bali leidden tot de on
derwerping der vorsten en tot'do inlijving van een 
gedeelte van het eiland bij het Gouv. grondg 
bied. Een eskader tuchtigde de Sosloe-eilanden 
wegens gepleegde zeerooverijen; van een tweeden 
tocht moest worden afgezien omdat Spanje, van 
welks koloniaal gebied die eilanden een deel uit
maakten, zich daartegen verzette. Rochussen is 
de eerste Gouv.-Gen. geweest, die gebroken heeft

moest worden opgetreden.ezen

<•-

EKËM (jav., soend J. Zie FLACOÜRTIA 
RUKAMft ■ ' •

ROEKOE-ROEKOE (mal.). Zie OCIMUM 
SANCTUM.

RO
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ROEKOE ROEKOE RIMBÖ (minanok. mal.). 
Zie OCIMUM GRATISSI MUM.

ROEM-SERAM. Zie PAPOEA’S, sub IV ten 
eerste.

ROEMAH SËMOET (mal.). Zie HYDNOPIIY- 
TÜM.

ROEMANA. Zie NOEMFOR.
ROEMBATI. Zie ONIN.
ROEMENGAN. Thans weinig werkzame vul

kaan van 1317 M. hoogte in de Min ah asa, met 
600 M. wijden, diepen, nog zeer J\veTnig'ge ero
deerden krater, die echter in 1904 een wat ver
hoogde werking vertoonde in do solfalarcn 
(Koperbcrg in Versl. Kon. Ak. v. Wet. 1911). 
De eerste bestijging geschiedde door Reinwardt 
(Reis n. h. Oostel. ged. v. d. Ind. Arch. 555); in 
1894 werd de hoofdkrater, de Mahawoe, door 
de Sarasin’s bezocht (Entwurf, 40). De laatste 
eruptie heeft volgens Koperbcrg (1. c.) in 1789 
plaats gehad, Reinwardt vermeldt 1790. De 
vulkaan behoort tot de zich in N.Z. richting ten 
W. van het Tondano-mcer uitstrekkende berg
reeks.

ROEMPOET (mal.). Algemeene naam voor 
grassen, of voor veel op grassen gelijkende 
planten en onkruid. Zie in samenstellingen met 
roempoet ook het tweede woord.

ROEMPOET BANGGALA (mal.). Zie PANI- 
CUM MAXIMUM.

ROEMPOET MAS (mal.). Zie HEMIGRA- 
PHIS.

ROEMPOET PAHIT (mal.). Zie PASPALUM 
PLAT YCA ULO N.

ROEMPOET SÉBOESOEK (mal.). Zie CLI- 
TORIA CAJANIFOLTA.

ROEMPOET TOERI (mal.). Zie CLITORIA 
CAJANIFOLTA.

ROEN (RUN). Het Westelijkste eiland der 
Banda-groep, ^ 3 K.M.2 groot, rijst steil uit zee 
op en is omgeven door een koraalrif. Het vormt 
volgens Vcrbcek’s onderstelling met Poeloo Ai 
het ovcrblijsel van één eruptiepunt, maar is 
grootendeels met koraalkalk bedekt. Het is 
+ 190 M. hoog. In den vóór-EuropeesChen tijd 
was liet goed bevolkt, bedekt met klapper- en 
notemuskaatboomen; de bewoners dreven een 
uitgebreiden handel in noten, foelie en klapper
olie. De Compagnie roeide alle noteboomen uit 
en maakte het eiland tot een woestenij. Pas in 
1875 is men met een nieuwen aanplant begonnen, 
‘Iie thans weer een belangrijk product levert. 
De bevolking bedraagt 140 zielen (zie H. P. 
Th. Witkamp in Tijdsehr. Aardr. Gen. 1908, blz. 
290, met kaart 1 : 20000).

ROENDÈNG. Zie BINANGA.
ROENGKOE. Zie VAARTUIGEN.
ROEPAT. Eiland in de Straat van Malaka, 

behoorende tot do afdeeling Böngkalis van het 
gouvernement Oostkust van Sumatra. Het ligt 
tusschen do monden van de Siak en de Rokan 
en wordt van liet eigenlijke Sumatra gescheiden 
door de Straat Roe pat. Het eiland wordt voornl. 
bewoond door enkele Orang Alcit (zie aldaar).

ROEPIT. Zijrivier der Rawas, die een Jinkcr- 
zijrivier der Moesi is (zie SUMATRA R i v i c- 
r e n). Aan den mond ligt Moeara Roepit (zie 
aldaar).

ROEROEKOE (mal.). Zie OCIMUM SANC- 
TUM.

ROESA (mal.). Zie HERTEN.
ROETENG. Standplaats van den civiel gezag

hebber der onderafdceling Midden en Zuid 
Manggarai der afdeeling Flores, residentie Timor./^ t J 'j Cj 

ROEWAH, d. i. de 8e maand van het Moham- ' J
I

medaansche jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE 
KALENDER EN GEDENKDAGEN, A.

ROEWAJ (soend.). Zie PHASEOLUS LU- 
NATUS.

ROEWAK-ROEWAK. Op Sumatra en in den 
Riouw-Lingga-archipel de naam van een water
hoen, Amauroriua phoenicurus.

ROG. Ikan pari (MAL.),Roggen behooren met de 
haaien tot do Kraakbeen visschen (zie onder V1S- 
SCHEN). Van de haaien onderscheiden zij zich 
door hun afgeplat ten vorm en doordat de lichaams- 
zijden omgeven worden door de geweldig ontwik
kelde borstvinnen. De Zaagvisschen (Priatis) heb
ben een verlengden snuit, zijdelings met tanden be
wapend. Zij leven in zee, maar st ijgen hoog de rivie
ren op. Van de Sidderroggen (Torpedinidae) komt 
in den Archipel Narcine timlei BI. Schn. voor. Deze 
visschen bezitten een tusschen den kop en de borst
vinnen gelegen elcctrisch orgaan, uit vervormd 
spierweefsel gebouwd en uit een groot aantal naast 
elkaar geplaatste zuilen (electrische cellen) be
staande, waarheen sterke zenuwen loopen. Wille
keurig kan de visch dit orgaan ontladen, waar
door het hevige schokken aan al wat het aan
raakt kan toedienen. Urogymnus asperrimus BI. 
Schw. is met beenige tuberkels, waartusschen 
langere harde doornen, bedekt. Trygon heeft aan 
tien staart een langen, gezaagden stekel, die ge
vaarlijke verwondingen kan veroorzaken. Trygon 
uarnak komt ook in zoet water voor. De Zeedui
vels of Duivelsroggen, Myliobalidae, omvatten 
vormen met zeer breede, vleugelvormige vinnen.
De tanden zijn vlaken vormen een hard plaveisel. 
Sommige soorten bereiken reusachtigc afmetin
gen, zooals die van het geslacht Dic'irobatis, waar 
de borstvinnen twee naar voren gerichte horens s 
vormen. • ' •••"■ 1 ' v - • -f ? - •• ' ’ m

ROGODJAMBANGAN. Een zeer sterk uitgo- 
spoelde vulkaanruïnc op de grens tusschen 
Banjocmas en Pökalongan en 2175 M. hoog. 
Junghuhn (Java II. 247) vermeldt alleen, dat 
do berg in 1790 door Cornelius werd bestegen.
Het terrein is nog zeer weinig onderzocht (Ver
beek Java 403,417).

ROGODJAMPI. District met gelijknamige 
hoofd plaats van de contröle-afdccling Gëntèng, 
regentschap en afdeeling Banjoewangi, residentie 
Bcsoeki; met eenc oppervlakte 'van 810 K.M*.
Het district telt 45 desa’s met (in 1905) bijna 
73000 bewoners, waaronder een 100 tal Europe
anen, doch toen behoorde het district Göatèng 
er nog bij. De suikerfabriek Rogodjampi is in 
1914 gesloten. Veel padi wordt er geteeld.

ROKAN. Een rivier ter Ootskust van Sumatra.
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Zie de artikelen : SUMATRA R i v i c r o n 
en verder BËNA on OOSTKUST VAN SUMA
TRA.

ROKAN AMPAT KOTA. Landschap deel uit
makende van de onderafdceling Rokan der af- 
dceling Bëngkalis (gouvt. O.-kust van Sumatra). 
Van Randjau Batoe af, cene stroomversnelling 
ter plaatse waar de Rokan Kiri, hier nog Batang 
Soempocr geheoten, zich door het Barisang9- 
bergte heenwringt, tot aan Moeara Ngaso, een 
rechterzijtak, wordt het stroomgebied van eerst
genoemde rivier ingenomen door het landschap 
IV Kota.

Do IV Kota worden begrensd door do afdeeling
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twisten en oorlogjes van weleer, van lieverlede 
aan liet toenemen; de landbouw wordt meer 
intensief beoefend en er lieeft een vrij levendig 
handelsverkeer met do Westkust plaats, hetgeen 
door den aanleg van een transportweg naar do 
Kamparrivier (nu nog slechts een voetpad)onge
twijfeld zal worden bevorderd; tot het doen van 
opnemingen in dezo richting is bereids het 
noodigc verricht.

Geschiedenis. De Ampat Kota, thans 
met Koentö Daros Salam, Ram bah, Köpanochan 
on Tamboesai de ondcrafdceling Rokan vormen
de, hebben mot opzicht tot die landschappen 
steeds eeno vrijwel op zich zelf staande positie 
ingenomen. Kenmerkend is, dat in de IV (Mal. 
ampat) Kota ook voorde radja’s het matriarchale 
erfrecht geldt.

Evenals zulks met Rambah het geval was, 
kwam het N.-I. Gouvernement het eerst met do 
IV Kota in aanraking ten tijde van do militaire 
actie tegen Pakih Sa lók of Toeankoe Baliau, die 
in het geducht versterkte Daloe Daloe als laatste 
Padrihoofd mot straffe hand het bestuur voerde.

Bij den inval der Padri’s in de IV Kota was de 
radja om het leven gekomen. Zijn lijk werd in do 
rivier geworpen. Nadat de te Daloe Daloe ge
plaatste Controleur in 1843 was teruggeroepen, 
bleef het landschap buiten bestuursbemoeienis. 
Em radja schijnt er langen tijd niet te zijn ge
weest. Dit duurde tot de verheffing van Aclimad, 
een der rechthebbenden op de rad ja-waardigheid 
tot Jang Dipërtoewan Sakti. Na gedurende go- 
ruimen tijd te hebben bestuurd, droeg hij do 
waardigheid over op zijn jongeren broeder Hoesin, 
die uit deferentie hem den titel Jang Dipërtoe
wan Bösar aanbood.

Aehmad vestigde zich te Loebock Bandahara 
en toen Hoesin niet lang na zijne verheffing stierf, 
bleef Aehmad onder den titel Jang Dipërtoewan 
Bösar alleen het bestuur voeren. Tn 1888 erken
de hij de souvereiniteit van het N.-I. Gouverne
ment, welke erkenning echter geen verdere in
menging onzerzijds ten gevolge had, zelfs niet 
toen de radja, die bemind en om zijn godsdienst
zin geacht was, zich gewapenderhand opwierp 
als besleehter van geschillen over de rad ja-waar
digheid in Rambah en in Këpanochan. In 1896 
kwam Aehmad, wien men den bijnaam Jarig 
Dipërtoewan Kram at bad gegeven, te overlijden. 
Hij liet drie zoons na, van wie de tweede do hoog
ste waardigheid in het landschap met den titel 
van Jang Dipërtoewan Bösar voor zich op- 
eischtc, waardoor verdeeldheid onder de familie- • 
leden en de ondergeschikte hoofden ont
stond.

Nadat in begin 1901 een Controleur in de Ro
kan streken was geplaatst en door dezen ambte
naar ten slotte overeenstemming was verkregen 
onder alle stemhebbende hoofden, werd de recht
matige, toen ongeveer vijftienjarige candidaat 
Ibrahim, kind van den oudsten zoon van Aeh
mad, in 1903 tot Jang Dipërtoewan Sakti verhe
ven, zoodat sindsdien in de IV Kota weder een 
éénhoofdig radjabestuur bestaat, dat te Rokan is 
gevestigd.

In het jaar 1905 werd door den Radja en do 
hoofden van dit landschap de „korte verklaring” 
geteekend.

ROKOK (DAOEN), bladeren, die gebruikt 
worden als wikkelblad voor inlandsche siga
retten. Verschillendo planton leveron daoon

Loeboek Sikaping (residentie Sumatra’s West
kust), de landschappen Rambah cn Koento 
Dar Es Salam, de Tapoeng Kiri streek (behoo- 
rende tot Siak) cn de ondcrafdceling Boven 
Kampar, afdecling LKota (Sumatra’s Westkust).

De bodem is van het Westelijke grensgebergte 
af tot aan Loebock Bandahara berg- en heuvel
achtig met talrijke insnijdingen en plooien. Be
nedenstrooms van genoemde nederzetting is het 
terrein golvend om in Koento Dar Es Salam 
vlak en verder rivierafwaarts moerassig te wor
den.

De gchecle bevolking van het landschap IV 
Kota is van Minangkabauschen oorsprong. Zij 
is afkomstig van Rau en van de Kampar Kanan- 
streek. Dc matriarchale instellingen zijn onder 
haar van kracht.

Onder den Radja of Linggam staan rechtstreeks 
de hoofden der negriën Rokan, Pandalian, 
Loeboek Bandahara en Ocdjoeng Batoe, die den 
titel Bandahara voeren. Zij worden genoemd de 
„Andikö nan berampat di baroeh”.

In elke negri is een aantal panghoeloes, dat 
overeenkomt met het aantal aanwezige cn door 
hen vertegenwoordigde soekoes; de bandahara’s 
zijn tevens panghoeloe in hun eigen soekoe. De 
panghoeloes worden terzijde gestaan door hunne 
toekomstige vervangers, die hen bij verhindering 
ook vervangen, de „samboetan’s”; deze doen 
tevens dienst als „bintara’s” (Zie RAMBAH). 
Voorts heeft men in elke soekoe een of meer 
„doebalangs”.

Als onderhoorigheden zijn te beschouwen de 
z.g. Ampat Kota di Boekit, oorspronkelijk vier, 
thans zes in getal, en gelegen in de stroomge
bieden van de Poesoe, Pakis en Pamandang 
rivieren, alle linker zijtakken der Rokan Kiri, 
dan de Tjèpang Kiristreek, omvattende vijf 
negriën en een drietal niet zelfstandige dochter- 
nederzettingen, alle gelegen in het stroomgebied 
der Batang Mëntawai, eene rechter nevenrivier 
der Batang Socmpoer en ten slotte de Tjèpang 
Kananstreek met drie nederzettingen in het 
stroomgebied der Batang Ti ba wan, een linker- 
zijtak van de Socmpoer. Al dezo onderhoorig
heden staan onder hare eigene in meerdere of 
mindere mate zelfstandige, doch aan den radja 
ondergeschikte hoofden.

Alle voornaamste hoofden der z.g. djadjahan 
( = onderhoorigheden) zijn: „radja kalau tiada 
radja” hetgeen zeggen wil, dat ieder hunner 
de bevoegdheden van den hoogsten waardigheids- 
bekleeder in het landschap mag uitoefenen in 
z^jn eigen negri en voor zoover betreft zijne 
eigen onderhoorigen. Echter vervalt dit recht, 
zoodra de Radja zelf ter plaatse is.

De onderhoorigheid der hicrbovenbedoelde 
nederzettingen blijkt, behalve uit de reeds aan
gegeven verhouding der hoofden tot den radja, 
nog uit de verplichting om bij de installeering 
van den Jang Dipërtoewan Sakti een buffel 
aan te bieden en materialen te leveren voor den 
bouw der radjawoning.

Wat betreft de rechtspraak, den godsdienst, 
den landbouw en de andere middelen van be
staan, geldt voor de IV Kota hetzelfde als met 
betrekking tot die onderwerpen van Rambah 
is gezegd.

De welvaart is, sedert do inlijving bij het 
Gouvts. gebied, waardoor veiligheid en orde in 
deze streken in dc plaats zijn getreden van de
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vroegere districtshoofd plaats gelegen aan den 
linkeroever der Ranoiapo, waar deze in de golf 
van Amocrang valt. Flinke negorij uit 3 kam* 
poongs bestaande, bijna aaneengegroeid met do 
hoofdplaats Amocrang, afd. en res. Men ad o.

ROMOÖN-TOMBASSIAN (ontstaan uit de 
districten Romoön cn Tombassian), district van 
de onderafdecling 'Amocrang, afd. Mcnado der 
gelijknamige residentie, onder een lste districts
hoofd. De voornaamste plaatsen zijn, behalve 
Amocrang cn Romoön (zie aldaar), Bitoeng, 
vroegere districtshoofd plaats, Pondang, Pina- 
morongan (bet. plaats, waar men koppen snelt),
Wakan met een pasanggrahan, Pakoeoeré, 430 
M. hoog en Bojong met een koffieland. Do be
volking van Romoön-Tombassian behoort tot 
de Tontemboan of Tompakéwa.

RONDWORMEN. Zie WORMEN cn INGE
WANDSWORMEN.

RONGGÊNG. Zie DANSEN, MUZIEK cn 
MUZIEKINSTRUMENTENen PROSTITUTIE.

RONGGING (IKAN TJOETJOET) (mal.) Zie 
HAAI.

RONGHOD (soend.). Zie ACHASMA COC
CI NE UM.

RONGKOB. Onderdistrict van het district 
Sëmanoe, regentschap en afdeeling Goenoeng 
Kidoel, residentie Djokjakarta.

RONGKOB. Grot in het gelijknamig onderdis
trict van de residentie Djokjakarta voor de ex
ploitatie der vogelnesten; zie VOGELNESTEN./?V-r- *

ROOD SANDELHOUT. Het hout van Pte-' 
rocarpus santalinus, een Br.-Indische boom.
Het bevat een roode kleurstof, en was daarom 
vroeger als verfhout veel in gebruik. Thans 
wordt het nog steeds als luxehout hoog geschat. 
Vroeger schijnt het hout in O.-Indië in gebruik 
te zijn geweest als geneesmiddel, thans is het 
bij do medicijnverkoopers op Java niet meer 
te vinden.

ROODE VISCHJES. Zie HARING.

rokok, bv. do Arèn-palm, do Nipa-palm, Pi
sang, Costus e. a.

ROKOK SËRIAWAN. Do fijngesneden bladc- 
ron van Mimusops Alengi (Tandjoeng), die in 
droog pisangblad gewikkeld, gerookt worden 
togen sakit söriawan, een aandoening van mond
en neusslijmvlies (niot te verwarren mot in- 
dische spruw).

ROMA (ROMANG). Eiland tot de Zuid-Westcr- 
cilanden behoorendc (zie aldaar) en meer in het 
bijzonder tot de Lèti-grocp gerekend, groot onge
veer 130 K.M*. en behoorendc tot de onderafd.
Wètar, afdeeling Zuid Timor en Eilanden, resi
dentie Timor. Er behooren 7 kleine onbewoonde 
eilandjes toe, waarvan alleen Maocpora en 
Noesa Njata (Noesiata) cenigszins vruchtbaar 
zijn en ebbenhout, kömoening, kajoc tjëndana 
{Santcilum album) en sapanhout opiaveren; do 
overige eilanden zijn niet veel meer dan weinig 
begroeide rotsen. Noesiata wordt beschouwd als 
het land, waar de zielen der afgestorven on ver
blijven. Opdat do ziel eene zichtbare plaats zou 
hebben om te betrekken wanneer zij in aanra
king met de levenden wil komen of wanneer 
dezen haar oproepen, vervaardigt men do ziele- 
beelden, die onder het dak of in afzonderlijke 
huisjes, „zolders”, worden bewaard. De ziel 
wordt opgeroepen door middel van een spijs
offer. Roma bestaat uit eenige oude vulkanische 
eruptiepunten zonder werkzaamheid, cn tot 
op groote hoogte met koraalkalk overdekt. Het 
hoogste punt is ^ 700M. Over het algemeen goed 
met wild hout bewassen is Roma echter niet zeer 
vruchtbaar, ofschoon de bewoners van Kisar, in 
tijden van droogte, soms tijdelijk naar Roma 
verhuizen. Dc veestapel is belangrijk minder dan 
op de overige grooterc eilanden der Lèti-groep.
Ook de bevolking is weinig talrijk, minder dan op 
de kleinere eilanden Lèti of Kisar; zij werd in 
1888 geraamd op 1130 personen, van welke 294 
christenen en 836 heidenen, die over 5 negriën 
verdeeld zijn, waarvan Djerocsoe op dc Z.kust de 
voornaamste is. De orangkaja, aan wien de 
orangtoewa’s, over de andere negriën gesteld, 
ondergeschikt zijn, woont in die plaats. Bij Dje- 
roesoe, dat schilderachtig gelegen is, staat een 
steenen pilaar met het merk der Compagnie, 
welk gedenkteeken ook vereerd wordt op het 
jaarlijksch parka-fecst, waarbij veel varkens ver
bruikt en veel toeak gedronken wordt. De be
volking staat ongeveer op denzelfden trap als de 
overige bewoners der Lèti-groep (zie aldaar); haar 
hoofd voedsel is djagoeng; de arèn-palm en de sa- 
goo-palm komen veelvuldig voor. Het vruchtbaar
ste gedeelte van het eiland vormen de omstreken 
der Roewa Koedabaai, waar een klein ri viert jezich 
in zee stort; dc ankerplaats in den W. moesson 
is in die baai vlak tegenover het eilandje Noes- 
mitan; in den O. moesson voor hot kleine ge
hucht Hila. (Zit; G. W. W. C. Baron v. Hoëvcll,
T. Bat. Gen. XXXIII, 1890, bl. 218; Riedel, De 
sluik- cn kroesharige rassen, bl. 459; J. H. de 
Vries, T. Aardr. Gen. XVIII, 1901, bl. 605; Ver
beek, Mol ukken-Verslag, bl. 435)/) '

ROMANS, POËZIE EN SCHETSEN (TOO- 
NEEL). Zie LITERATUUR (NED.-IND1Ë 
IN DE).

ROMBÉBAI-MEER. Zie MAMBËRAMO.
ROMBONG RONGGÊNG. Zie MUZIEK en 

MUZIEKINSTRUMENTEN.
ROMOÖN. Eig. Roemo’ong (totdorp wordende), 1 doorgedrongen. Dein Noderlandsch-Indië
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ROOFDIEREN (Carnivroa), een orde der Zoog
dieren (zie aldaar), waartoe behalve de Land- 
roofdieren (Fissipedia) ook de in den Indischen 
Archipel niet vertegenwoordigde Zeehonden 
(Pinnipedia) behooren. De Fissipedia zijn in de 
eerste plaats gekarakteriseerd door hun gebit, 
dat zich aan het voedsel aangepast heeft. In 
den regel is dit van dierlijken aard, in vele ge
vallen echter ook gemengd. Do hoektanden zijn 
dikwijls groot, do kiezen hebben gewoonlijk 
scherpe spitsen en met uitzondering van de beren, 
is in elke kaak één paar der kiezen bijzonder 
sterk ontwikkeld: de zgn. „scheurkiezen”. In de 
bovenkaak zijn dit de achterste halvo'of valscne 
kiezen, in do onderkaak dc voorste ware kiezen. 
Primitief gebouwd zijn de ledematen, met name 
bij beren, wezels en verwanten, die 5 vingers en 
5 teenen bezitten cn „zoolgangers” zijn. Andere, 
in het bijzonder honden cn katten, zijn „teen- 
gangers” gowordon en dit gaat gepaard met ver
lies van den eersten teen, zeldzamer ook van don 
eersten vinger.

Do Fissipedia zijn op het vasteland van Z.- 
Azië talrijk, in Australië slechts door één boven
dien misschien ingevoerde soort van hond (don 
Dingo) vertegenwoordigd. Vandaar, dat ze ook 
in het Westelijk deel van den Indischen Archipel 
in een groot aantal soorten gevondon worden, 
terwijl slechts enkele weinig meor Oostelijk zijn
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staart; deze heet Haliaëtus leucogaster. Hij is 

Nieuw-Guinea, de Molukken en de Aroc-ei-
komende families zij": Ursidae (zie BEREN), 
Mustclidac (zie WEZELS). Canidac (zie HON
DEN). Fclidsic (zie KATTEN), Vivcrridae (zie 
CIVETKATTEN). Van de Hyaenidac heeft 
Dubois een fossi-.le soort (Hyacnc bathygnatha) 

Java beschreven (Tijdschr. Ned. Aarclrijksk. 
Gen., (2) XXV, 1908, blz. 1266).

ROOFVOGEL. De roofvogels (Accipilres) zijn 
gekenmerkt door een veelal korten, krachtigen, 
aan de punt haakvormig naar beneden gebogen 
snavel, die aan den wortel door een meestal on- 
bevoderde, wecke huid, de zoogenaamde 
huid, omgeven is, en door krachtige, van 
scherpe nagels voorziene pooten, voorzien 
4 teenen, waarvan er drie naar voren en een 
naar achteren gericht is. Zij voeden zich met 
dierlijk voedsel, dat al naar gelang dtr soorten, 
uit insecten, vissollen en hoogere gewervelde 
dieren bestaat. Ruim 80 soorten komen in den 
Archipel voor, varieerend in de grootte van een 
musch tot die van een kalkoen. De verschillende 
soorten worden door de inlanders niet met af
zonderlijke namen aangeduid, maar zijn alge
meen bekend als alap-alap (jav., soend.), 
oelocng-oeloeng (mal., jav.). Tot de echte 
Valken behoort de zeldzame Falco ernesti, een 
Slechtvalk, die zeer veel op de onze gelijkt en 
op de groote Soenda-cilandcn en op Nieuw- 
Guinea is waargenomen. In levenswijze komt 
hij eveneens met onze Slechtvalk overeen; op 
Java bewoont hij de wouden der gebergten en 
schijnt zich vooral met wilde hoenders te voeden. 
Een met onze torenvalk verwante soort, en in 
het algemeen op deze gelijkende, is Cerchncis 
moluccensis, die op Ceram en Boeroc..voorkomt 
en op Halmahéra_en Ternatc_door de nauw ver
wante Cerchncis orienlaJfs, op Java, Borneo cn Cj- 
lebes door Ccrchneis occidentalis vervangen wordt. 
Tot de kleinste Roofvogels behoort Microhicrax 
fringillarius van Java, Sumatra en Borneo, niet 
grooter dan een musch, van boven blauwzwart, 
van onderen witachtig; deze vogel voedt zich 
voornamelijk met groote insecten, doch laat 
kleine vogels niet ongemoeid.

Tot de Kuifarenden behoort Spizaetvs limnaëius, 
de oeloeng-oeloeng hitarn der Maleiers, een soort 
ter grootte van een kip, die in twee klcurphasen 
voorkomt, geheel bruinzwart of van onderen 
geheel wit met donkerder kleur op de boven
deden; hij komt voor op Java, Sumatra en Bor
neo. Op Celebes leeft Spizaelus lanceolatus. Dj 
pooten zijn bij deze twee soorten tot aan de 
teenen bevederd, hetgeen ook het geval is bij dc 
Maleische ruigpootarend, Iclinaëtus malayensis, 
de kelang*Ülang of lang (mal.), heulang (soexd.), 
een van Sumatra tot de Molukken voorkomende 
bruinzwarte vogel met lichte dwarsbanden in 
den staart. Onbevederde pooten bezitten de 
Zeearenden,die zich kenmerken door hunne le
venswijze, bij voorkeur zich nabij het water 
ophouden, hetzij vooral na den broedtijd in de 
nabijheid der zee, hetzij langs de oevers der ri
vieren, meren of moerassen. Zij voeden zich bij 
voorkeur met visschon, die zij, hoog uit de lucht 
op eens nederdalende, met de klauwen uit het 
water grijpen of langs de oevers met den bek 
vangen; zoogdieren, vogels, zelfs doode dieren 
versmaden zij niet. De groote tweekleurige 
Zeearend, op Java bahak genoemd, is in zijn 
jeugd bruin, wordt later geheel wit met donker
grijze!) rug en vleugels en de eerste helft van den

van
landen tot op Java, Sumatra cn Borneo waargeno
men. Polioaciu-s ichlyactns, in hot Oost olijke gedeelte 

Java door de Javanen DjMc&woeroc, door devan
Dajaks, nabij dc rivieren B jadjoc cn Kaliajan 
woonachtig, Taboonau, door de Dajaks langs de 

der rivier Barito of Doesoen en door dc Ma
leiers te Ban d j êrm asin, Ta in boe n au gen oe m d, isklei- 
ncrjdo zeis fraai bruin van kleur met uitzondering 
van den lichtblauwgrijzen kop cn bovenhals, van 
den witten onderbuik, van het bovengedeelte van 
den staart en een gedeelte der staartpennen; de 
vleugelpennen en een breede band op den staart 
zijn zwartbruin. Met pijlsnelle vaart schiet deze 
arend in schuine richting, de vleugels bijna ge
heel tegen het lijf aangesloten, op een visch neer, 
die hij nabij dc oppervlakte van het water ont
dekt en duikt gewoonlijk daarbij, dikwijls een 
halve minuut onder water blijvende. Uren lang 
kunnen deze vogels onbeweeglijk op alleenstaan
de boomen dicht aan den oever zitten. Hij is 
waargenomen op Java, Sumatra, Borneo en 
C-lebes. De kleinere Haliaëtus humilis is op de
zelfde plaatsen waargenomen, in 1S35 door den 
Ncdcrlandschen reiziger Salomon Muller op 
Sumatra ontdekt, en kenschetst zich, behalve 
door zijné geringe grootte, door zeer lange nagels, 
die sterk sikkelvormig gebogen en scherp als 
een naald zijn. De Maleiers van Sumatra’s West
kust onderscheiden drie soorten van Zeearenden :

van

oevers

was-

van

Alang paikan (een kleine soort), Alang djala 
(een groote zwarte soort) en Alang lcapala poetih 
(een soort met witten kop). Twee wouwachtige 
Zeearenden zijn Haliastur intermedius en Hal. 
girrenera dc eerste komt in het Westelijk, de 
tweede in het Oostclijk deel van den Indischcn 
archipel voor; deze vogels zijn bruinrood, met 
witten kop, hals, bovenrug en dc onderzijde van 
het lichaam tot aan den onderbuik, en bij eerst
genoemde zijn de witte vederen van kop en hals 
van zwarte schachtstrcepjes voorzien. De Viscli- 
arend van den Indischcn archipel is Pandion 
leucoccplialus; deze is van de ten onzent voor
komende soort door geringere grootte te onder
scheiden. Gelijk de naam reeds aanduidt voeden 
de Wespendieven zich hoofdzakelijk met bijen en. 
wespen cn met de larven en poppen dezer dieren ; 
op Java cn Sumatra komt voor de gekuifde 
Pernis ptilonorhynchus, terwijl Celebes een eigene 
vorm, Pernis celebensis bezit. Bij deze vogels is de 
streek tusschen mondhoeken oog niet met haar- 
of borstclachtige vederen bedekt, zooals bij andere 
Roofvogels, maar met schubvorrnige vederen. 
Op Nieuw-Guinea en de Aroe-eilanden komt de 
langstaartige wespendief, Ilcnicopernis longi- 
cauda, voor. Hoofd zakelijk met slangen voedt 
zich de Slangenarend Circaëtus hypoleucos, zeer 
nauw verwant met dc Europeesche C. gallicus en 
slechts waargenomen op Timor cn Flores. Ook 
de vertegenwoordigers van het genus Spiloruis 
schijnen veel slangen te verdelgen; de meest be
kende soort is Spiloruis bacha van Sumatra cn 
Java, aldaar genoemd oeloeng-oeloeng djamboe) 
of bido, hoofd zakelijk donker-bruin van kleur 
met witte vlekjes op de onderzijde, op de vleu
gels en in den nek. Havikkcn en Sperwers komen 
in groot getal, voornamelijk in het Oostelijk deel 
van den archipel voor. Dc witte havik (Aslur 
leucosomus) van dc Aroe-eilanden en Nieuw- 
Guinea is lichtgrijs of geheel wit. Eepige kleinen-
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!if wcrcl 7 Febr. 1825 to Leiden doctor honoris oausa 
in de leUeren. Na een verblijf van 2 jaren als pre
dikant te Lutjegast werd hij in 1827 naar Burg 
beroepen, doch ternauwernood aldaar gevestigd, 
werd hij benoemd tot buitengewoon Hoogleeraar 
in de Oostorscho talon, de Hebreeuwsche oud
heden en de exegese van het Oude Testament 
aan het Athcnaeum ill. te Amsterdam, welke be- 
trekking hij 20 April 182 8" aanvaard de In 1834 
werd hem bovendien het gewoon professoraat in 
Bespiegelende wijsbegeerte opgedragen; eenige 
maanden later werd ook het buitengewoon Hoog- 
leeraarschap in de Oostcrsche talen enz. in een 
gewoon professoraat veranderd.

Zijn verblijf to Amsterdam was van beslisscn- 
den invloed op den loop zijner volgende studiën 
Het. lidmaatschap toch van het Hoofdbestuur 
van het Bijbelgenootschap aldaar was hem aan
leiding kennis te maken met de talen van den 
Ind, archipel, met name met het Javaansch; eenc 
opdracht hem geworden om toezicht te houden 
op het aanmaken van nieuwe Javaansche typen 
deed hem zich meer op de studie dier taal toe
leggen, zoodat hij reeds in 1841 zijno „Proeve 
van Jav. poëzie uit het Jav. heldendicht Brata 
Jocda” kon publicceren. In eene zitting, den 14en 
April van datzelfde jaar gehouden door het Kon. 
Ned. Instituut, in tegenwoordigheid van Koning 
Willem II, werd door Roorda eene redevoering 
gehouden over de onmisbaarheid der kennis van 
het Javaansch.voor de O.-I. ambtenaren, die den 
stoot gaf tot het openen van de gelegenheid voor 
de opleiding dier ambtenaren aan de Delftsohe 
Akademic. Terstond bij de oprichting werd Roorda 
tot Hoogleeraar aan die inrichting benoemd, 
waar hij de ziel der Indische afdeeling was; zijn 
bij uitnemendheid wetenschappelijk en grondig 
onderwijs in het Javaansch werd hoogelijk op 
prijs gesteld door hen die, academisch opgeleid, 
het konden waardeeren, maar bleek te hoog voor 
de vele gebrekkig onderlegde studenten, die de 
meerderheid van zijn gehoor vormden. Zijne 
krachtige persoonlijkheid deed weldra daar de 
studie van het Javaansch de hoofdplaats inne
men, met min of meerdere verwaarloozing van de 
andere vakken, waarvan de studie den aanstaan
den ambtenaar was voorgeschreven. Na de op
heffing der Delftschc Akademie werd Roorda als 
Hoogleeraar in liet Javaansch aan de Rijksinstel
ling voor onderwijs der Ind. taal-, land- en vol
kenkunde te Leiden overgeplaatst; hij aanvaard
de deze betrekking 14 Sept. 1864 met eene toe
spraak „Over het voorname doel en de methode 
van het onderwijs in do Javaansche taal”. Tot 
zijn dood bleef lloorda aan die Instelling verbon
den ; hij overleed 5 Mei 1874 te Leiden. Roorda 
was lid dor Kon. Akad. v. Wetenschappen.

Ofschoon Roorda ook op het gebied der wijs
begeerte on der taalkunde buiten den Indischen 
archipel belangrijke bijdragen heeft geleverd, is 
zijn hoofd werkzaamheid toch geweest do beoefe
ning der Javaansche taal, waarvan de weten
schappelijke studio door hem is gegrond vost. Wol 
genoot hij het voorrecht, do voorlichting to heb
ben van mannon als Gcrioko cn Winter, die goede 
kenners van dio taal waren, maar hot is do ver
dienste uitsluitend van Roorda geweest, do 
studie van het Javaansch opeen vasten, weten - 
schappelijkon grondslag gevestigd te hebben. 
Reeds in 1843 verscheen door zijno zorgen eene 
verbeterde uitgave van dc^av. spraakkunst van

soorten zijn de gekuifde havik (Aslitr irivirgatus) 
der Socnda-eilanden, van onderen wit mot roest
bruine dwarsbanden; een ongekuifde soor>. (Astur 
grisciceps) is van onderen wit met donkere lcngle- 
vlekken en slechts waargenomen op Colcbes. 
Kleiner dan onze sperwer is de op Java cn Su- 
matra voorkomende Accipiler virgatus; deze is 
van boven leikleurig zwart, van ^onderen rood
bruin met witte dwarsbanden. ƒ Op do groote 
Socnda-eilanden komt de zwaluw-wouw, Elanus 

•' hypoleucus, voor, van boven grijs en van onderen 
wit, in het Javaansch alap bangkong genaamd. 
Ten slotte moge nog een fraaie kuikendief, 
Circus assimilis, van Colebes vermeld worden, 
die aldaar in moerassige streken niet zeldzaam 
is; hij is bruin met ronde, grijze vlekjes op dc 
onderdeden cn op de vleugels.

ROOFZALMEN
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(Myctophoidea). Zie VIS- 
SCHEN. Vele soorten zijn diepzeedieren en met 
lichtgevende organen langs de zijden voorzien. 
Eenige soorten zijn algemeen aan de kusten en 
komen ook ter markt, zooals Saurida tumbil (BI.), 
Boentoet karban (mal.), lcadil (jav.) Harpodon 
nehereus (Ham. Buch.), Aroean (mal.) is naakt, 
op de schubben langs de zijdclinie na.

ROON (POELOE). Eiland nabij de Zuidwest
kust der Geelvinkbaai in Nieuw-Guinea tusschen

i

s

ongeveer 2° 15' en 2° 25' Z.B. en 134° 30' en 
134° 36' O.L. gelegen cn gescheiden van den vas
ten wal door straat Noemamoeran. Dit, in 
hoofdzaak uit gneis bestaande eiland, wordt aan 
de zeezijde nagenoeg overal begrensd door dicht 
begroeide steenachtige heuvels, welke slechts 
op enkele plaatsen beschut worden door rotsige 
eilandjes. In ongeveer veertien uren is het eiland 
rond te roeien. Het is een koraalformatic met 
basaltsteen en zand; zelfs op de hoogste toppen 
worden in den bodem zeeschelpen gevonden. 
Rivieren worden er niet aan getroffen, maar 
wonderlijk rijk is dit eiland aan beken en bronnen, 
die nimmer uitdrogen of minder rijk vloeien. 
Zelfs is het kleine eiland eenige flinke watervallen 
rijk en al dat water is koel en kristalhelder. De 
bevolking woont hoofdzakelijk aan de Westkust, 
waar dc kampongs Jende, Mena cn War liggen; 
in eerstgenoemde kampong is een leeraar van 
liet Utrechtsch Zendinggenootschap werkzaam. 
In het binnenland, dat langzaam stijgt tot eon 
hoogte van 300 M., wonen do Monoarboe, die 
veel gierst verbouwen en niet van de strand be
volking verschillen. Do kustbewoners zijn geen 
zuivere Noemforen, maar een mengelmoes van 
deze lieden van Wandamcn cn Ansocs, zoodat liun 
taal ook van het Noemfoorsch afwijkt. Sagoc is 
hier slechts in geringe hoeveelheid aanwezig cn 
wordt daarom veel van Wandamcn ingevoerd. 
De klapperboom tiert welig aan het strand; dc 
zee is rijk bevolkt met visch en schildpadden; 
het bosch levert vogels cn wilde varkens. Het 
hoofd bestaan dezer Papoea’s is dc vischvangst. 
Roon wordt éénmaal per maand door dc schepen 
der Kon. Pakctvaart Mij. aangedaan.

ROORDA (TACO). Geb. 19 Juli 1801 te Bril- 
Hum (Friesland) uit het huwelijk van Gcrrit 
Roorda, predikant, en Marti na Gzavius. Na door 
zijnen vader tot do academische lessen voorbe
reid te zijn, studeerde hij in de godgeleerdheid en 
letteren te Groningen en ging in 1823 voor een jaar 
naar Leiden, ten einde de lessen in dc Oostcrsche 
talen van Hamaker te volgen; 11 Oct. 1824 pro
moveerde hij te Groningen in de theologie en
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gaf hij con der boste Maleische handschriften, 
Makota Segala Radja, met eeno vertaling uit. 
In 1828 word hij Secretaris van Bantam, docli 
vroeg mot hot oog op zjjnc geschokte gezondheid 
en ook in hot belang van zijne uitgave eenor 
Javaansche spraakkunst een twcc-jarig verlof 
naar hot vaderland aan. Den 2 Juni 1830 aldaar 
aangekomen, vestigde hij zich aanvankelijk te 
Kampen. De Leidscho hoogeschool benoemde 
hem tot doctor honori3 causa. In 1836 werd hij 
hoogleoraar voor do Taal-,Land- on Volkenkunde 
voor O’.-I. aan de Kon. Mik Academie to Breda. 
Zijn verlangen naar Indie dreef hom in JS43 
er toe zijne betrekking neder to leggen (zijn 
opvolger was Dr. de Hollander) en ten twccdo- 
male vertrok hij in 1843 daarheen, waar hem 
do vervaardiging van een volledig Maleisch - 
Nederduitsch woordenboek werd opgedragen, 
welk woordenboek hij in 1846 vohooide. In 
December 1848 keerde hij mot pensioen naar 
Nederland terug, waarbij 1 April 1849 aankwam 
en te Leiden zijn verblijf koos. Hier ving hij zijn 
Algemeen Nederduilsch-Mnleiscli woordenboek 
in de Hof-, Volks- en Lage taal aan, dat hij to 
Utrecht, waarheen liij zich in Mei 1S54 metter
woon begeven had, voltooide. Hij overleed al 
daar 14 Oct. 1856. Zie voor zijn letterkundigen 
arbeid en verdere bijzonderheden: v. d. Aa, 
Biographisch woordenboek, waaraan het boven
staande is on leend.

ROOS. Ook in Ned.-Indië een algemeene sior- 
plant. Veel gekweekt wrordt de Perzische roos, 
Rosa damascena (Boenga ajër mawar, mal.). 
Zie verder TUINBOUW en SIERPLANTEN.

ROOS VAN JERICHO. Zie ANASTATICA 
HIEROCHUNTICA.

ROREGE. Zie VAARTUIGEN.
ROREHE. Zie VAARTUIGEN.
ROSENBERG (CARL BENJAMIN HER

MANN Baron VON). werd den 7en April 1817 to 
Darmstadt geboren en overleed to ’s Gravenhage 
15 November 1888. Ofschoon aanvankelijk bo- 
stemd voor den militairen dienst, legde hij reeds 
als jongen een groote voorliefde aan den dag voor 
de studie der natuur en het lezen der beschrij
vingen van vreemde landen en volken. Gedreven 
door een vurig verlangen om met eigen oogen 
de tropen te Ieeren kennen, besloot hij, na liet 
volbrengen van zijn Hossischen militairen dienst, 
zich als vrijwilliger bij het NederJ.-Indische leger 
te laten aan werven en verliet als zoodanig den 
23en November 1839 Hellevoet sluis, op weg naar 
Java. Nauwelijks in Indië aangekomen, werd hij 
naar Padang gedirigeerd om Junghulm bij zijne 
onderzoekingstochten op Sumatra als assistent to 
vergezellen. Zestien jaren bleef hij op Sumatra’s 
Westkust werkzaam, gedurende welken lijd hij 
herhanldclijk met terreinopneming werd belast, 
waarbij hij natuurlijk geen gelegenheid onge
bruikt liet, om de menschen- en dierenwereld to 
bestudeeren; vooral aan de Indische vogels wijd
de hij in het bijzonder zijn aandacht. Onderwijl 
bevorderd tot adjudant-onderofficier, werd hij 
in 1856 bij het Topografisch Bureau te Batavia 
gedetacheerd en maakte van daar in 1858, als 
leekenaar aan boord van Z. M. stoomschip 
„Elna”, een reis mede naar Nieuw-Guinea. Jlot 
volgende jaar ging hij in burgerlijken dienst 
en werd ter beschikking gesteld van den Gouver
neur der Molukkcn, om een opneming van liet 
eiland Ceram tot stand te brengen. Ten einde

Cornets de Groot met lees- on woordenboek, dat 
echter geheel in do schaduw werd gesteld door 
zijne latere werken op grammatikaal cn lcxico- 
graphiscli gebied. In 1S47 toch gaf hij uit het 

tx^Jav.-Ncdcrd. Woordenboek, samengesteld door 
J. F. C. Gcricke, uitgegeven door T. Roorda, 
waarvoor wel vele bouwstoffen door Gcrickc ver
zameld waren, maar waarop toch Roorda den 
stempel van zijn geest drukte. Met J. J. Meinsma 
gaf hij in 1862 daarop een Supplement; een en 
ander werd geheel omgewerkt in J. F. C. Gcricke’s 
Jav.-Mal. Woordenboek, Amst. 1875, waarvan 
het laatste gedeelte na Roorda’s dood door A. C. 
Vreede is bewerkt, die pok ccne betere uitgave 
(1886) bezorgde. Zijnc-^j Ja vaansche grammatica, 
benevens een leerboek”, Amst. 1855 2 dln. was 
een geheel zelfstandig werk; cene verkorte uit- 

,gave daarvan verscheen in 1874. Behalve deze 
hoofd werken gaf Roorda vbrschcidene Jav. tek
sten uit, zooals: Het boek Radja Pirangon, 
’s Hago 1844; Jav. wetten, Amst. 1S44; Verza
meling van Jav. brieven enz. 1845; Wajang-ver- 
halen, ’s Grav. 1S69; Kitab toehpah, Jav.-Moh. 
wetboek, 2e uitg. Leiden 1874. Verscheidene 
werken van Winter werden door Roorda uitge
geven, met name dc Jav. samenspraken, le dl; 
de verkorte uitgave van oud-Jav. gedichten; de 
vertaling van dc 1001 nacht in het Jav. en van 
de anecdoten en leerzame verhalen van Schmidt; 
een bundel Jav. gesprekken, opgesteld door 
een Javaan van Soerakarta, werd piede door hem 
uitgegeven. In de Bydr. t. T. L. cn Vlk. plaatste 
hij een Beschrijving van de koffie- en suiker
cultuur in het plat Maleisck en Jav. (1856); een 
verhaal van den oorsprong en het begin van den 
opstand van Dip& Nëg&rfi. (1860); een verhaal 
der lotgevallen van Raden Pandji (1864); cene 
bijdrage tot de Jav. taalstudie (1864) en eeno 
bijdrage ter verklaring van sommige uitdruk
kingen in de-Wajang-verhalen (1870). Eindelijk 
verwierf Roorda zich groolc verdiensten door de 
bewerking van dc tweede uitgave van de Jav. ver
taling van het Nieuwe Testament.

ROORDA VAN EYSINGA (Dr. PHILIPPUS 
PIETER). Zoon van den predikant Sy.ze Roorda 
van Ey>inga, werd geboren 1 December 1796 
te Kuinre in Overijsel. Hij trad in den krijgs
dienst en nam als 2e luitenant deel aan den slig 
brj.W&terJqq. Als le luitenant ging hij in Oost- 
Indischen dienst over en kwam 8 November 
1819 te Batavia aan. Reeds dadelijk legde hij 
zich op hét Maleisch toe en verliet in April 1820 
den militairen dienst om benoemd to worden 
tot kweekeling voor do inlandsche talen. Hij 
bleef zich ijverig op het Maleisch toeleggen en 
studeerde ook in het Perzisch, Arabisch en 
Efindostanscb. 3 April 1822 werd hij eerste 
commies bij het Departement van inhndsebo 
zaken; de pas opgerichte inlandsche drukkerij 
werd aan zijne zorgen toevertrouwd; 19 Juli 
1822 werd hij tot ambtenaar voor Palembang 
benoemd. De Regeering droeg Roorda de ver
vaardiging van een Nedorlandsch-Maleisch en 
Maleisch-Nederlandsch woordenboek op, welk 
woordenboek in 1825 het licht zag. Ook ontwierp 
hij een Nederduitsch-Javaansch woordenboek 
in de hooge en lage talen. Hij zette zijne Ja vaan- 
sebe en Arabische taalstudiën ook na zijne be
noeming tot Maleisch translaleur van de hoogo 
regeering (18 Oct. 1825 ) voort. In 1827 tothoofd- 
commies bij de Algemeene Secretarie aangesleJd
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evenwel meer partij te trekken van zijne liefde 
voor de natuurlijke historie, vooral in het belang 
van ’s Rijks musea, werd hij bij besluit van 4 Juni 
1862 door den Gouv.-Gen. speciaal belast met 
het doen van reizen in het belang van natuur
kundige onderzoekingen; als zoodanig maakte 
hij vanuit zijn standplaats Amboina reizen naar 
Gorontalo, de Kei- en Aroc-eilandon, Timorenz. 
Tot herstel zijner door deze vele reizen zeer ge
schokte gezondheid ging hij in Jan. 1866 met een 
tweejarig verlof naar Europa. In Indië terugge
keerd, vestigde hij zich opnieuw in do Molukken, 

Ternate uit onderzoekingstochten naar 
Nieuw-Güinca te doen, waar hij in 1869 o. a. do 
Geelvinkbaai exploreerde. Na twee jaren zag hij 
zich echter om gezondheidsredenen gedwongen 
den dienst te verlaten en keerde in 1871 voor 
goed naar Europa terug.

Als zijn voornaamste werken moeten genoemd 
worden: Reistochten in de At'deeling Gorontalo; 
Reis naar de Zuid-Oostcr-eilanden; Reistochten 
naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in do 
jaren 1869 en 1870, alle uitgegeven door het Kon. 
Instituut voor do Taal-, Land- en Volkenkunde 
van Ned.-Indië en Dor Malayische Archipel, 
Land und Leute in Schilderungen, gosammelt 
wahrend eines dreissigjahrigen Aufenthaltes in 
den Koloniën. Voorts publiceerde hij tal van op
stellen in het Tijdschr. v. h. Bat. Gen., het 
Natuurk. Tijdschrift v. Ned.-Indië, de Mitthci- 
lungen des Ornitholog. Vcreins in Wien enz. Zie 
ook over hem: Dr. Th. C. L. Wijnmalen in de 
Bijdragen t. T. L. en Vlk. van Ned.-Indië deel 
XXXVIII, 1889 en de litcratuur-opgaaf aldaar.

ROSENGAÏN. Een van de buiten-eilanden 
der Banda-groep, het verst Zuidoost gelegen, 
dr 4 K.M2. groot, tot 166 M. hoog, uit andesict 
en koraalkalk bestaande. Het maakte dezelfdo 
geschiedenis door als Rocn (zie aldaar): bloeitijd 
vóór de 17e eeuw, uitroeiing der noteboomen 
door de Compagnie, verdwijnen der bevolking, 
nieuwe aanplant sedert 1873, thans weer van 
ëenige beteekenis. Bevolking -J: 140 zielen. 
(H. P. Th. Witkamp in Tijdschr. Aardr. Gen. 
1909, blz. 62, met kaart 1:20000).

ROTAN. Klimmende palmen, behoorende tot 
do geslachten Calamus, Dacmonorops, Kortha- 
sia en Pleclocomia, en nog eenige andere min
der goed bekende geslachten. De meeste vor
men zijn gekenmerkt door de lange interno- 
diën van do dunne stammen, on door het bezit 
van stekels, die in veel gevallen a°n de sterk 
verlengde voortzetting van de middenrib der 
bladeren zitten. Ook de bladeren zelf en deelcn 
van do bloeiwijzen kunnen dergclijke stekels 
dragen. Deze zijn voor de lange stengels het 
hulpmiddel om zich in do takken van boomon 
vast te zetten, waardoor de stam zich bijna 
onbeperkt verlengen kan, en afmetingen van 
meer dan 40 M. kan bereiken. De vier bovenge
noemde geslachten zijn over een zeer groot deel 
van Zuid- en Zuidoost-Aziö verspreid. Het tal
rijkst aan soorten is het geslacht Calamus, die 
ook de beste rotan levert. Het in den Euro- 
peosch.cn handel voorkomende product wordt 
meest gewonnen van in liet wild groeiende plan
ten. Is in het bosch een rotanstool gevonden, 
dan wordt de stam bij den grond afgekapt en 
naar beneden getrokken. Om dien stam 
zijn aanhangselen te ontdoen, wordt hij, nadat 
de weeke en waardelooze top is afgesnedon,

met kracht, to beginnen bij hot boveneinde, 
tusschen tweo stukken hout doorgetrokken. 
Vervolgens wordt hij in stukken van ;£ 5 M. 
gekapt, die, meestal in tweeën gebogen tot bun
dels gebonden, naar do afschccpplaats worden 
gebracht na grondig to zijn gedroogd. De duur 
van het drogen is verschillend en loopt uiteen 
van 5 — 30 dagen. In den laatsten tijd wordt 
rotan ook aangoplant en wol de meest waarde- 
volle soort Calamus caesius (zio aldaar). Niet 
alle rotansoorten leveren een goed product. 
Bij vele is de stam na het drogen bros en daar
door niet bruikbaar. De hoogste waarde heb
ben de Calamussoorten, dio niet dikker zijn dan 
een pink met een mooie glanzende oppervlakte. 
Dit glanzen is te danken aan een kiezclachtigc 
zelfstandigheid, die aan den stam het uiterlijk 
geeft alsof er een laag vernis op is gestreken. 
De dikte moet over do geheelo lengte zooveel 
mogelijk gelijk zijn, en de internodiën zoo lang 
raogclijk. Voor speciale doeleinden zijn zeer 
dunno rotans gezocht, die alleen in hoepelbossen 
verzonden worden

In de practijk brengt men de rotan tot ver
schillende groepen. Onder glansrotan verstaat 
men de soorten, die een laag glanzend glazuur 
hebben, welke er bij het ombuigen gemakke
lijk afspringt. De kwaliteit van die soorten 
w7ordt behcerscht speciaal door de kleur, die 
helder stroogeel moet zijn, in de tweede plaats 
door de dikte. IIalfglatisrotan is glansrotan, 
waarvan men het glazuur heeft afgeschraapt. 
Dit geschiedt vooral te Singapore met de beste 
en duurste soorten. Ook in het bosch bij het 
verzamelen wordt de glazuurlaag wel verwijderd. 
Wat de beteekenis is van dit dofmaken, ligt nog 
in het duister. Mandenriet of Rotan ajèr (mal.), 
noemt men do weinig verkiezeldo soorten, dio 
eenigszins kleverig aanvoelen, en voornamelijk 
worden gebruikt voor de fabrikatie van rotan- 
moubcls. Rotanslokken zijn 2 a M. lange, vrij 
dikke, weinig buigzame stamstukken.

Do bewerker onderscheidt nog „vlechtriet” 
en „pitriet”. Onder vlechtriet verstaat men de 
buitenlaag van dc rotan, dio er in de meubel
fabrieken machinaal in ï’eepen wordt afgeschild. 
Dit vlechtriet wordt voornamelijk gebruikt voor 
stoelzittingen; het pitriet, dat over blijft, dient 
voor de fabrikatie van het rotan-meubilair, en 
voorts ter vervanging van het vlechtmateriaal, 
dat de wilgen leveren.

Een deel van dc rotan komt in den vorm, 
waarin hij verzameld is, bij den verbruiker. 
Een ander deel wordt in de exporthavens nog 
nader gereinigd en ondergaat zelfs to Singapore 
een afzonderlijke bewerking, waaronder behoort 
het zwavelen.

Dc inlandschc namen zijn zeer verward: 
men moet eigenlijk onderscheid maken tusschon 
de namen, waaronder do rotan bij do verzame
laars bekend is en do namen, die de handelaars 
er aan geven Eenige aanwijzing geven intus- 
schen wel do handelsnamen. Men onderscheidt:

1°. S e g a r s. een uitmuntonde glansrotan, 
die vooral van Calamus caesius Becc. afkomstig 
is. Hij wordt vooral gevonden in Boeloengan, 
Padang, Palembang, Ponang on de Lampongs.

2°. D j a h a h s, een glansrotan van Boeloe
ngan en Koetei, eveneens een uitstokende soort, 
afkomstig van Calamus Irachycoleus Becc.

3°. P a k a y s van Kootoi en Pasir. Een uit-
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bestuur trad hij op als adviseur dor nieuwe 
regeering, on lid van de commissie tot reorga- 
nha.ie. Bij hot herstel van het Nod. gezag in 
1 SI6 werd hij, als man van hc ancien régime 
en aanhanger van hot conservatieve regeorings- 
bclcid, door do Commissarissen-Generaal ter 
zijde gelai en, maar bleef con vraagbaak voor 
de re iden en van Soerabaja en een aul ori eit 
in allo plaatselijke belangen en vraagstukken. 
Hij overleed als landheer in 1836. Zijn graf 
mei opschrift is nog aanwezig op den heuvel 
Goenoengsari bij Soerabaja.

ROTI, ROTÉ of ROTTI. Eiland ten Zuid
westen van het eiland Tirnor en daarvan door 
Straat Ro ó gescheiden, gelegen tusschen 10° 37' 
en 11° Z.B., en 122° 52' en 123° 29' O.L., met de 
omgelegen eilanden de gelijknamige onderaf - 
decling der residentie Timor vormend. Het is 

1700 K.M2. groot, in het midden een heuvel
land uit mcsozoïschc en jongere formaties be
staande; over de geologische formatie zie Ver- 
bcck’s Molukkenverslag Jaarb. Mijnwezen N.I. 
190S blz. 316—327- Aan het strand zijn hier en 
daar uit gestrekte laagvlakten, en langs de kust 
bevinden zich vele inhammen, waaronder ele 
Boe ka- of Cyrus-baai aan de Zuidoostkust do 
grootste en veiligste is. Een andere belangrij
ke inham vormt de Korbafo-baai in het N., die 
door een smalle landtong gescheiden is van de 
Pénggo Baai ten O. daarvan. Op het aldus ge
vormde schiereiland ligt het landschap Landoe. 
Talrijke riviertjes loopen overal in zee uit en zijn 
voor den landbouw van veel nut, want de bodem 
is vruchtbaar; onder de gewassen beklccden 
rijst, gierst, maïs, aard- en peulvruchten, bene
vens suikerriet, een eerste plaats. In den Archipel 
beroemd zijn de kleine Rotinecsehe paardjes, 
als hoedanig menig Timoreesch paard ook wel is 
verhandeld, en die voor de paarden van laatstge
noemd eiland in uithoudingsvermogen en kracht 
niet behoeven onder te doen. Het komt thans 
voor, dat ten behoeve van de veeteelt de land
bouw wordt verwaarloosd. Als uitvoerproduct 
komt naast huiden de cassia fistula meer en 
meer op den voorgrond.

Het Nederlandsche gezag wordt er vertegen
woordigd door een Civiel Gezaghebber, die te 
Mokdale gevestigd is; het geheelo eiland be
staat uit 18 landschapjes, waaronder Terma- 
no, Thie, Dengka, Oënale, Renggo en Bel ba de 
voornaamste en meest bevolkte zijn. Acht dezer 
liggen in het Oostelijk en de acht andere in het 
Westelijk deel des cilands, de grens daar! usschen 
maakt tevens de taalkundige grens uit. De land
schapjes Bokai, Kcka, Lole en Talae zijn tot één 
grooter landschap, de Karadjaan Ampat samen
gevoegd. Zij worden bestuurd door radja’s, 
bijgestaan door een rijksbestuurdcr, en tot elk 
staatje behooren meerdere kampongs, welker 
hoofden als manek g o r o k bekend zijn. Dc 
bevolking wordt ijverig, doch proceslustig ge
noemd. De Rotineezen zijn niet zoo sterk en ge
willig als de Savoeneezen. Periodiek heerschte er 
epidemisch een ziekte, die op longontsteking ge
leek, doch sedert is herkend als malaria. Geen 
wonder, dat zij hiervan zoo sterk nadeel ondervin
den. Krachtig gebouwd zijn de Rotineezen niet 
en dit wordt o.a. geweten aan hun voeding, die 
voor een groot deel of vaak geheel uit palmsuiker 
bestaat. Velen hebben den Christelijken gods
dienst aangenomen. Vele Rotineezen zoeken 
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stekende soort van glansrotan, die geheel of 
gedeeltelijk van de glazuur ontdaan is.

4°. Boejoongs. Een krachtige glansrotan, 
vermoedelijk van Calavius optimus afkomstig.

5°. A y e r. Bindrotan, met vele soorten, die 
verschillende eigenschappen vertoonen. Ze ko
men uit verschillende dcclen van den archipel.

Rotan is een belangrijke bron van inkomsten 
voor do Buitenbezittingen. De uitvoer bedroeg 
in 1911 ruim 50.000 ton. Daarbij was alleen aan 
rotnnstokken voor een waarde van / 150.000. 
Java produceert geen rotan. Wat vandaar ge
ëxporteerd wordt, is vooral uit Zuid-Sumatra 
afkomstig.

ROTAN ASAM (mal. mol.). Zie CALAMUS 
ACIDUS.

ROTAN BOEJOENG (mal.). Zie CALAMUS 
OPTIMUS.

ROTAN DAPIT (mal.). Zie FLAGELLARIA.
ROTAN IRIT (borx.). Zie CALAMUS TRA- 

CHYCOLEUS.
ROTAN LANANG (mal.). Zie FLAGELLARIA
ROTAN LILIN (mal.). Zie CALAMUS JA- 

VENSIS.
ROTAN LOEMOES (mal.). Zie CALAMUS 

ASPER RIMUS.
ROTAN MANAU (mal.). Zie CALAMUS MA

NA U.
ROTAN MANTJI (mal. bengk.). Zie CALA

MUS JAVENSIS.
ROTAN POETIH (mal. mol.). Zie CALAMUS 

ALBUS.
ROTAN ROEMBI (mal.). Zie DAEMONO- 

ROPS CRINITUS.
ROTAN SEGA (mal.). Zie CALAMUS CAE- 

SIUS.
ROTAN SËMAMBOE (mal ). Zie CALAMUS 

SCIPIONUM.
ROTAN TAMAN (boriïeo). Zie CALAMUS 

CAESIUS.
ROTÉ. Z:e ROTI.
ROTHENBUHLER (FREDERIK JACOB). In

1758 geboren le Zweibrücken (Pfalz); kwam 
in 1771 als scheepsjongen in Indië, en daarna 
in den burgerlijken dienst der Comp. In 1780 
vertrok hij in den rang van boekhouder van 
Batavia naar Midden-Java om zich in de Ja- 
vaansche taal te bekwamen; werd in 1785 
translat eur met den rang van onderkoopman 
en la'er secretaris van poli ie te Semarang. 
In 1794 werd hij benoemd tot resident van 
Pëkalongan, in 1799 tot gezaghebber van Java’s 
Oosthoek (standplaats Soerabaja) met den rang 
van opperkoopman. Hij wist die plaats en de 
rijkgeladen Molukkenvloot aldaar te behouden, 
toen in 1807 de Engelsche vloot onder den vice- 
admiraal Pellew verscheen, door met dezen 
een vergelijk te treffen, doch had zich sedert 
over die capitulatie tegenover den G.-G. Daen- 
dels te verantwoorden. Ondanks tegenkan ing 
van de bevolking voerde hij de vaccine in, en 
toonde zich een voorstander van den par icu- 
lieren landbouw en indust rie. Zelf was hij eigenaar 
van de landen Goenoengsari en Djagir. Toen 
hij in 1809 zijn post neerlegde, liet hij voor zijn 
opvolger na een uitvoerig „Rapport van den 
staat en gesteldheid van het landschap Soera
baja, enz.”. Daendels benoemde hem bij zijn 
aftreden tot raad extraordinair supernumer. ir 
van N.-I., met vergunning om in den Oosthoek 
te blijven wonen. Onder het EngeLsch tusschen-
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thans,;werlc Qp; fenö/^oóK laten zich on leden " echter gfcwoonlijk over ir/ ƒ, bijv. fud, Ktden, ^
aan monsteren op do naar tripang in de Austra- M. P. wuat; afu, asch, M. P. awu. E;ne oor- 1;
lische wateren visschonde Nederlandsch Indische spronkclijko wg> gaat over in w, bijv. nadek,., its-£0 !
schoeners, terwijl menige Rotinees dienst nam naam, oud-Jav. ngaran; anin, wind, M. l*.\ ■..•-j
bij de gewapende politie, /j angin. Eene k, zoowel aan het begin van een \ -A 4t.jp ' ’.t . '

ROTI. Ondcrafdccling der afdceling Zuid woord nis in het midden, is meermalen verdwe- ,/
Timor en O. van do residentie Timor, bestaande nen; toch staan de dialecten daaromtrent op '
uit het gelijknamige eiland en de daaromheen een zeer verschillend standpunt. Als sluiters> .r-< &*.
gelegen kleinere eilandjes, onder het beheer van kunnen van de mcdc-klinkers alleen de k, (at’fi 
een C vielen Geznghebber, te Mokdalc gevestigd. naar het dialect volkomen of onvolkomen uit- ,

ROTI (STRAAT). 10 K.M. breede straat tus- gesproken), dialectisch ock de t, zeldzamer de^\^> V*-’'’ '
schen Roti en Timor met het daar beW. gelegen s, cn slechts bij enkele woorden de n optreden/^ '
Semaoe. De oevers zijn aan weerszijden heuvel- (dialectisch soms schijnbaar nog eene l of /). 4 ./ /)£»•/-> y) 
achtig, hier en daar rotsig, met smalle, voorlig- Deze sluiters mogen niet gelijkgesteld worden \
gende kustriffen behalve in de bocht aan de met zulke als in het Mal., Jav., enz., en beant- \ v
Zuidkust van Semaoe, welke door dit rif gedeel- woorden ook alleen maar bij uitzondering aait r'r-C‘‘
telijk wordt gevuld. De diepten in de straat zijn zulk een sluitenden medeklinker in de verwan- r _>'*.= - 

' groot, in het midden ligt, op den onderzecschen ten; zij zijn ook niet in gelijke mate een onmis- 
rug, welke Roti met Timor verbindt, een koraal- baar gedeelte van het woord als in de meeste
bank met 16 M. minste water en ZO. van de andere talen, maar kunnen of moeten in vele

'straat vindt men de ondiepe Beatriceriffen. gevallen weer verdwijnen; zoo eindigt bijv. aok,
In het Oostgedeelte der straat wordt meestal (lichaam evenals Jav., Mal. awak, op eene k, 
een moeilijke zee aangetroffen. Zie Zee mans- (al of niet volkomen uitgesproken), maar tegen- 
gids drcl V. over aicak-nja bijv. staat ao-n-a, zonder k. Over

ROTSPELIKAAN. De rotspelikanen of Jan den aard en het ontstaan dezer mede-klinkers
van Genten, tam. Sulidae, behooren evenals kan hier niet verder uitgeweid worden,
de Schollevaars tot de orde van de Steganopoden, Aangaande de spraakkunstige vormen is 
gekenmerkt door het bezit van 4 teenen, die door in ’t algemeen op te merken, dat alle, elder3
zwemvliezen verbonden zijn. Het zijn echte voorkomende suffixen, geheel ontbreken;
zeevogels, die uitsluitend van visch leven. fixen komen nog veel voor, en worden ook als
Sula cyanops is wit met bruine vleugels en staart zoodanig nog wel gevoeld, maar zijn toch, met
en broedt o. a. op aan de S raat Socnda gelegen eene enkele uitzondering, thans zonder levende
eilandjes, evenals Sula piscator, die geheel wit is kracht, zoodat er geen nieuwe woorden mede
met grijsachtig zwarte slagpennen. Op Celebes, worden gevormd. Do taal heeft evenwel nieuwe
in de Molukken en op Nieuw-Guinea wordt middelen tot woord-vorming gevonden, gelijk
Sula aula gevonden; deze is van boven roest- beneden blijken zal. In het tegenwoordige stand-
bruin en van onderen wit. punt der taal zijn er onder de werkwoorden,

ROTTERDAMSCHE BANK. Zie CREDIET- welke vervoegd worden cn andere, welke onver-
INSTELL1NGEN. anderlijk blijven. Door de wijze van hun ont-

ROTTINEESCH. Het Rottineesch wordt ge- staan, moesten de bijzondere slot-mede-klinkers
sproken op het eiland Rotti en door de Rotti- meer bepaaldelijk bij de naamwoorden voois
neesche kolonisten op Timor. De taal is verdeeld komen; daardoor is thans de toestand gcscha-
in verscheidene tongvallen, waarvan de ver- pen, dat voor het taal-gevocl een sluiter meer
schillen grootendeels van phonetischen aard zijn; bepaaldelijk aan het woord een naamwoordelijk
de dialecten van Dengka en Oe-nalc wijken karakter geeft, (substantieven of adjectieven,
evenwel meer van de overige af. Wat het klank- v. d. de &aan het slot van henuk = M. P. penuh).
stelsel betreft, kan in ’t algemeen gezegd worden, terwijl een werkwoord als regel alleen op eene
dat vóóraan of in het woord kunnen voorkomen vocaal kan eindigen. Dientengevolge kan van
de medeklinkers k, l, d, (meer linguaal), p, b, ƒ, een subst, een werkwoord afgeleid worden een.
m, n, l (r), s, h, (alleen vóóraan), benevens de voudig door afwerping van den sluiter, bijv.
ngg en nd, (dialectisch ook mp, mb). Niet alle van udan, (Jav. idem), regen; ana uda, het
dialecten staan echter op hetzelfde standpunt: regent; omgekeerd beteekent het denkelijk ont-
zoo kunnen bijv. in het Termanoe’sch, dat als leende paku (Mal. enz. spijker), in het Rott,
het voornaamste dialect wordt beschouwd, de „spijkeren”, terwijl „spijker”: pakuk luidt. Als
ngg en nd niet in het woord voorkomen, maar algemeen middel tot afleiding van naamwoorden
worden dan tot ng en n; vele dialecten kennen van werkwoorden bezigt men nu de toevoeging
alleen eene l, terwijl bij andere zoowel de l als van eene k, (dial. ook t), zeldzamer eene s,
de r in gebruik is. Geheel ontbreekt de Mal. Pol. meestal, althans in abstracten zin, gepaard met
ng, welke tot n wordt, (slechts enkele dialecten reduplicatie, dus laö, gaan, (Jav., enz. laku)i
kennen eene uit do Rott. ngg ontstane ng)', ook lalaök, hot gaan; van mate, sterven: mamates, do
de Mal. (enz.) tj, dj, nj, benevens do half-vocaJen dood, dood (adjectief); enz. Van de veranderlijke 
j en v) (uilgezonderd in enkele uitroepen), komen werkwoorden wordt het subst. gevormd door
niet voor. Onderdo klinkers ontbreekt de pöpöt; toevoeging van den mede-klinker aan den vorm
de taal kent ook geen twcc-klankcn. Eene v. d. 3den pers. enkclv., bijv. najada, hij zegt,
Rott. h beantwoordt in den regel aan eene M. P. (Jav. wara): nafadak, het zeggen, gezegde, enz.;
p, (welke dus in het woord verdwijnt), bijv. met reduplicatie: nanaak, het eten, spijs, van
henuk, vol. M. P. penuh\ de Rott. p komt slechts naa, oorspronkelijk* nakd(n), hij eet. Nog kan
bij uitzondering overeen met eene oorspronke- bijvoeging of afwerping of verwisseling van een
lijke p, tenzij die elders door een neus-klank sluitenden mede-klinker dienen om eene nuance
wordt voorafgegaan; nog kan de p beantwoorden van beteokenis aan te duiden, bijv. Term. langa,
aan eene mb of w elders; de laatste klank gaat (gewoonlijk zonder sluiter), hoofd in eigenlijken
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reesch) door denz., Bijdr. T. L. on Vlk. 7do vlgr. 
V; Rottinecsch-Hollandsch Woordenboek, door 
denz., Leiden 1908. Bijdrago tot do kennis der 
Rottinccsohe tongvallen, door denz., Bijdr. T. L. 
en Vlk. Dl 68 (1913); Rottinccsohe spraakkunst, 
door denz. Leiden 1915. «L C. G. J.

ROUFFAER-RIVIER. Een der bronrivieron 
de Mamböramo. Zie aldaar.

ROUW. Zie OVERLIJDEN.
ROWOKËLÉ. Nieuwe

zin, langalc, hoofd, van een dorp b v., langas, 
afgehouwen hoofd; op deze wijze kunnen werk
woorden dan ook oen sluiter vertoonen, bijv. 
nalaik, hij loopt snel, naast nalat, hij vlucht, 
(Mal. lari); laök, loopen, naast laö, gaan, ver
trekken ,(Jav. laku). Ook om ceno samenstelling 
als zoodanig te kenmerken, bijv. id-dui, visch- 
graat, (als afzonderlijk woord: duik, been, graat) 
oja-haïk, „vuur-schip”, stoomboot, (afzonder
lijk: haï, vuur); langa-hedik, hoofd-pijn, (afz. 
hedis, pijn, ziekte); enz. Voorts kan het ver
voegen van een op zich-zclf onveranderlijk werk
woord als middel tot woord-afleiding beschouwd 
worden, bijv. naast fepa, slaan: nafepa, hij is 
gewoon te slaan, hij pleegt te slaan, is geneigd 
tot slaan; lafepak, (met sluitende k), zij slaan 
elkander, of: zij allen slaan. Bij het subst. 
worden enkel- en rneerv. door toegevoegde 
lidwoorden onderscheiden. De pronominale suf
fixen kunnen vrijelijk aan elk subst. gevoegd 
worden ; dikmaals gaat dan het volledige voorn w. 
nog vooraf. Een substantief als gcnitief-bepaling 
gaat steeds vooraf; dan wordt altijd aan het be
paalde woord hef pronominaal suffix v. d. 3den 
pers. enkel- of rneerv. gehecht. Ook in samen
stellingen gaat eene echte genitief-bepaling 
vooraf; in andere gevallen volgt het bepalende 
woord; daarbij komen echter vele onregelmatig
heden voor. Op te merken is nog do bijzondere 
neiging der taal tot samenstelling, bijv. van 
bijvoegelijke naamw. met zelfstandige naamw., 
van bijw. met werkw.; enz. Eigenaardig is 
voorts, dat de taal menigmaal bij als voorzetsels 
fungeerende woorden, welke meestal vervoeg
bare werkw. zijn, verschillende nuances aanduidt 
als verleden tijd, (buiten het perfectum, dat 
evenals het futurum, op gewone wijze door 
bijwoorden of partikels wordt aangeduid tegen
over het praesens), het duratieve cencr hande
ling tegenover het imperfectieve, welke overigens 
óf niet! óf niet geheel en al in de taal wordt aan- 
geduidj Het Rott. is ten nauwste verwant met het 
Timoréesch, iets verder staan de overige talen van 
Timor, enz., ook de Ambonsche tongvallen, de 
talen der Zuid-Wesfer-eilanden, het Soloreeseh, 
enz. schijnen met het Rott. eene zelfde groep 
te vormen. Door de zendelingen is thans ons 
letter-schrift ingevoerd. Ofschoon van eene 
eigenlijke letterkunde nog geen sprake is, zijn 
in den Iaatsten tijd meerdere verhalen, enz. door 
Rottincezen op schrift gebracht.

Literatuur : D. P. Manafe, Proeve eener be
knopte spraakkunst van het Rottineesch, (Bijdr.

. ' Kon. Inst. T. L. en Vlk. N.-I. dl XXXVIIL bl. 
C33—648); H. Kern, Rottineesch-Maleische 
Woordenlijst' door R. Pello (Bijdr. dl XXXIX, 
bl. i—26); J. Fanggidaej, Rottincesche Spraak

kunst, (Bijdr. dl XLI, bl. 554—572); H. Kern, 
Nederlandsch-Rottineescbe Samenspraken (Bijdr. 
dl XLII, bl. 71—102); J. Fanggidaej, Fabelen 
in ’t Rottineesch (Bijdr. dl XLIV, bl. 452—459; 
662—711). Manelualain dedeü-kokola tnanéni 
sóda-mölena Lukas sulakda sala sila ia, (het Evan
gelie van Lukas), vertaald door denz., Tului Lolt- 
la sudi leohdtakala, Allerlei Rottincesche verhalen, 
door denz. (vertaald door J. C. G. Jonker, Bijdr. 
T. L. en Vlk. 7de volgr. IV; Tului dökidölcik, bebe- 
rapa theritera tusalin kapada babasa Rotti, door 
C. Frans, Leiden 1912; Rottineesche teksten, 
door J. C. G. Jonker, Leiden 1911; Over de 
eind-medeklinkers in het Rottineesch (enTimo-

van

naam van het Zuid
westelijkst gelegen district van het regentschap 
Karanganjar, afdeeling Këboemèn, residentie 
Këdoe, met gclijknamigo hoofdplaats. Vroeger 
heette dit district Banjoemodal en nog vroeger 
Karang bolong. Het heeft eene oppervlakte 
van 168 K.M2., telt 78 desa’s en is verdeeld in 
3 onderdistrictcn.

In dit district liggen de vogelnestklippen van 
Karangbolong.

ROXBURGH (WILLIAM). Beroemd plant
kundige, gcb. in 1759 te Underwood in Schot
land, overleden in 1815 te Edinburg. Zie over 
zijne verdiensten voor do kennis der Indische 
flora, deze Ene. Dl I, bl. 394, alsmede eene 
levensschets in Teysmannia VII (1897), bl. 457.

RUBBER. Zie CAOUTCHOUC.
RUBUS FRAXINIFOLIUS Poir. Fam. Ro- 

saceae. Këtjalingan(JAV.), Bëngbërètéan (soend.). 
Een opgerichte, min of meer klimmende heester 
in de hoogere bergstreken met vruchten, die in 
vorm en smaak wat op de Europeesche fram
boos gelijken, doch minder zoet zijn. De blade
ren zijn geveerd.

RUBUS MOLUCCANUS L. Akar koepor (mal.), 
Bërète, Brembet (jav.), Hareuën (soend.). 
Klimmende heester met gelobde bladeren, zeer 
algemeen in don geheelen Archipel in vele vor
men. De bladeren zijn een inlandsch genees
middel.

RUM of RHUM. Alkoholisch vocht met 50— 
60 % alkohol, gedistilleerd uit gegiste melasse 
of suikerrietsap. Rum is dus „rietsuikcr-bran- 
dewijn” evenals cognac „wijn-brandewijn” is, 
of juister, behoorde te zijn, en arak (Zie Dl I, 
bl. 56) oorspronkelijk' is „rijst-brandewijn”. 
Aanvankelijk kleurloos, neemt de rum op het vat 
allengs een geelbruine kleur aan; ook het aroma 
vermeerdert door het lange liggen. Veelal wordt 
echter de rum gekleurd met een alcoholische op
lossing van gebrande suiker of caramel. De beste 
soorten worden in West-Indio gestookt („Oude 
Jamaica-Rum”); in Oost-Indiö distilleert men 
dit vocht niet, ten minste niet onder den naam 
rum. In den handel wordt rum veelal nagemaakt, 
door aardappelspiritus te kleuren met gebrande 
suiker (caramel) en te aromatiseeren met „rum- 
ossence” en soms ook met vaniolje.

RUMEX NEPALENSIS Spreng. Fam. Poly- 
gonaceae. Asëm-asëm (jav.). Een soort van 
zuring, die in de inl. geneeskunde wordt ge
bruikt. Nog andere soorten van Iluracx treft 
men op Java aan. Sommige worden op do 
wijze van Europ. zuring gegeten, andere zijn 
een surrogaat voor spinazie.

RUMPHIUS (GEORG EVERHARD). Beroemd 
Ambonsch natuuronderzoeker der 17e eeuw; do 
grondlegger van de wetenschappelijke kennis 
onzer O.-Indische bezittingen, vooral wat betreft 
de daar levende planten en dieren. Van zijn fami
lienaam Rumpf is bijna uitsluitend do latijnscho 
vorm in gebruik.
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Wat wij van Rumphius’ jeugd weten, is be
perkt tot eenige toevallige uitlatingen in zijne 
brieven on geschriften. In 1628 werd hij geboren, 

v: ‘ waar en wanneer is niet met juistheid bekend; in 
ieder geval tusschen 15 Mei en 7 Juli 1628. Hij 

, noemt Hanau aan den Main als zijne vaderstad, 
doch vermeldt ook, geboortig te zijn uit het graaf
schap Solms, nu „Regierungsbezirk” Coblenz, in 
de Rijnprovincie. Volgens sommigen zou Mün- 
zenberg in de Wctterau zijne geboorteplaats zijn. 
Zijne opvoeding genoot hij in ieder geval in do 
stad Hanau, waar zijn vader architect was; wij 
lezen zulks in een brief yan Rumphius aan de be
windhebbers der 0.-1. C., waar hij verzocht een 
deel zijner gage te willen zenden „als recognitie 
uyt kinderlijeke plight”, aan zijnen ouden vader, 
„genaemt Augustus Rumph, bouwmeester van 
Hanau”.

Tot zijn 18e jaar bezocht hij het gymnasium 
te dier stede. In zijn onstuimig verlangen de we
reld in te gaan, beging hij toen de onvoorzichtig
heid zich als soldaat te laten aanwerven door 
graaf Ludwig von Solms-Greifenstein —Braun- 
fels, die voorgaf commandant te zijn van het Ve- 
netiaansche leger en volk te zoeken voor een 
Italiaansch garnizoen. Die graaf was echter een 
geheim werf-officier ten dienste der Hollandsche 
West-Indische Compagnie, en ronselde toen sol
daten, niet voor het schoone Italië, maar voor het 
gevreesde wilde Brazilië. De jonge Rumphius 
heeft van al zijn Hanausch latijn gebruik ge
maakt, om in een lang gedicht, getiteld Peregri- 
natio sive Iter in Brasiliam (Amb. Krdb. dl VI 
of dl I, vóóraan) uiting te geven aan zijne ver
ontwaardiging jegens den vorstelijken bedrieger. 
Met zijn lotgenooten werd hij, onder voorwendsel 
dat de reis via Nederland naar de Adriatische zee 
ging. naar het koloniaal werfdepot op Texel ge
voerd en daar voor Pcrnambuco ingescheept op 
„De Swarte Racf”. Maar dit schip viel in handen 
der Portugeezen en zoo kwam Rumphius in Por
tugal terecht. Daar vertoefde hij (als soldaat?) 
twee of drie jaren (1647 — 1648 of —49) en rijpte 
zijn lust tot natuuronderzoek. Vooral boeide hem 
hetgeen hij er over ’t verre Indië vernomen had 
en zoo reisde hij in 1652 weder uit Hanau naar 
Nederland met bestemming naar de koloniën, dit
maal niet als gevangene, maar vrijwillig en wèl 
bewust („de ondersoeckinge van gewassen etc. is 
wel liet meeste oogmerek waerom ik mij in India 
begeven hebbo”, schreef hij in 1669).

Op 26 Dcc. 1652 zeilde hij, bij de Comp. inge
schreven als do „adelborst Jeuriacn (als vertol
king van het duitsche Georg) Rumph van Hanau, 
met het jacht „Muydcn” naar Indië, vertoefde 
kort te Batavia en werd al in 1653 naar Amboina 
gezonden; in 1655 werd hij daar tot vaandrig en 
„fabryck” (ingenieur) aangesteld. Aangezien 
Rumphius — het was in de dagen van De Vla
ming — „tot de militaire chargie niet wol gchu- 
meurt was”, werd hij in 1657 in ’t civilo overgo- 
plaatst, als onderkoopman en hoofd van Larike, 
een vrij belangrijke post op de Z.W.kust van het 
schiereiland Hitoe. Waarschijnlijk is hij toen, of 
eenige jaren later, getrouwd met een meisje uit 
Am bon; immers in 1669 kon hij spreken van 
„zijne familie”, en had een zoon en meer dan één 
dochter. Tc Larike voldeed hij zóó goed, dat hij in 
het begin van 1662 bevorderd werd tot koopman 
en opperhoofd over do geheele kust van Hitoe, na 
dit ambt al van 1660 af provisioneel te hebben

waargenomen; zijne woonplaats was toen natuur
lijk te Hila, in het fort Amsterdam. Men achtte 
hem te zijn: „een man van nuchtere bequaemheit 
die sich heel wel na de humeuren der Amboinesen 
weet te schikken, het Arabisch schrift Jesendc en 
schrijvende, dacrenboven gclcert in allerley slach 
van wiscunstcn”. In een andere „conduite-staat” 
van 1666, wordt de aard van Rumphius aldus 
zeer gunstig geschetst: „hij heeft den roem en 
oock het uyterlijck aansien te zijn een man van 
goede kennisso en ervarentheyt in dese landen... 
Van een goet en statigh leven en van een onbil- 
lijckcn (?) maer nedrigen en hcusschen omme- 
gangk en vooral van een conscientieux en op- 
reght gemoet, niet gierigh of te inhaligh”.

Om zijne kennis der wis- en bouwkunst, die 
hij van zijn vader had geleerd, schijnt Rumphius 
in Indië het eerst vermaard geworden te zijn, en 
soms vinden wij achter zijn naam vermeld: „de 
Mathematicus”. In 1654 was hij in die functie op 
Ceram; in 1662 vertoefde hij op Banda om rap
port uittebrengen over de versterking van den 
borg van Banda Neira (Dagh-Register 1663, bl. 
255); in 1673 schreef hij een belangrijk verslag 
over de fortificatie van het kasteel Victoria te 
Ambon.

i

De betrekking van „koopman” op Hitoe heeft 
Rumphius tien jaren waargenomen, tot 1670, en 
hij schijnt vooral in die periode zijne uitnemende 
kennis der Indische natuur bijeengegaard te heb
ben. In het begin van genoemd jaar maakte hij 
zich op in het belang zijner studiën naar Batavia 
te vertrekken, toen hem in April de ramp over
viel eencr oogziekte (glaucoma simplex), die bin
nen weinige maanden in volslagen blindheid ein
digde. Rumphius noemt als oorzaak zijner oog
ziekte de tegroote inspanning, en het dagelijksch 
wandelen in de hitte der zonne, om planten te ver
zamelen. Zoo was hij gedwongen het bestuur over 
de kust van Hitoe

i

een belangrijk ambt in die 
dagen, toen do Molukken nog „de Groote Oost” 
vormden en het nu halfvergeten Amboina daar
van het gewichtig centrum was — neder te leg
gen. Om zijne „langduyrige, goede en onopsprae- 
kelijke diensten”, liet de Comp. hem rang en gage 
behouden onder benoeming tot een sedentair 
ambt te Ambon. Sedert leefde hij stil op de 
hoofdplaats. Als magistraatspersoon heeft hij tot 
op hoogen leeftijd velerlei belangrijke diensten 
bewezen, en dat zijn rijp oordeel en goede raad
gevingen door de regecring op prijs gesteld wer
den, bewijzen de rapporten en adviezen, bepaal
delijk over vestingbouwkunde en landbouw, die 
van Rumphius’ hand in de archieven berusten. 
Een advies van Rumphius over den Ambonschen 
landbouw is gedrukt in do hierna te noemen bio- 
graphie van Leupo; eenige andere rapporten van 
zijne hand kwamen later terecht in het Tijdschr. 
v. Staathuishoudkunde en Statistiek. Dl XIII

1
!

(1856).
Vóór alles was hij bezig mot zijne geliefde na

tuurkundige on ook mot historische studiën, „zon
der hotwelck hij anders sorgde, — d.i. bezorgd 
was in melancholy zijne dagen te moeten ein
digen”. Wat cene vertroosting is geweest in „de 
lange droeve nacht” van Rumphius’ blindheid, 
was zijn gelukkig huiselijk leven en zijne brief
wisseling met een groot aantal geleerden en geest
verwanten, zoo in Indië als in Europa; terwijl ook 
van heinde en verre, uit alle Oosterscho kantoren 
naturaliën en curiositeiten hem werden toege-

41iu
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zonden. Daardoor vindt men in zijno werken zijne boeken on een deel zijnor geschriften, bo- 
zéér nauwkeurige informaties over allerlei paaldolijk ook de reeds gereed zijndo platen voor

hot Kruidboek, werden vernield. Veel leed zal hot 
den blinden geleerde ook gedaan hebben, dat hom 
meermalen schrifturen en teokeningen werdon 
ontstolen; zoo lezen wij van zekeren Mr. C. Go- 
raerts, chirurgijn, dat hij een Malcisch woorden
boek, door Rumphius omstreeks 1670 samenge
steld. te Batavia „op do gouwediefs passar opgo- 
kogt” had. Van een soortgelijk onrecht van nog 
grooter boteckenis, zal straks to gewagen zijn.

In zijn latere levensjaren heoft Rumphius een 
trouwe hulp gevonden in zijn zoon Paul August, 
die blijkbaar met volle toewijding aan zijns va
ders studiën deel nam, hem „zijne oogen leende”, 
en ook de oorspronkelijke teokeningen voor het 
Kruidboek ontwierp. Van dezen jongeren Rum
phius weten wij anders weinig, ook heeft hij zijn 
vader slechts weinige jaren overleefd (gest. 1706).

Op 15 Juni 1702 is G. E. Rumphius te Ambon 
overleden in den ouderdom van 75 jaren. Op zijn 
verlangen werd hij begraven in een eigen „graf
stede” buiten de stad. Dit graf schijnt later in ver
getelheid geraakt te zijn. In 1824 heeft de Gouv.- 
Gen. van der Capellen, tijdens zijn verblijf in do 
Molukken, een eenvoudig gedenkteeken voor den 
grooten Ambonschen natuuronderzoeker laten 
oprichten ter plaatse, waar volgens de overleve
ring zijne woning en tuin was. In de herinnering 
der inlanders leeft Rumphius voort door do ver
beteringen, die hij in de sagoeboreiding heeft aan
gebracht. Ook is zijn naam verbonden aan een 
plantage (doesoen) en een put, die hij in de nabij
heid van Roemahtiga heeft laten graven, alsmede 
aan een heuveltje nabij de eerste bèntèng. In 
Nederland werd, bij do herleving der Indisch-bo- 
tanische studiën na 1820, Rumphius o.a. gehul
digd in het kostbare plaatwerk Rumphia van C. 
L. Blume, en is sedert dien tijd in wetenschappe
lijke kringen het onderzoek zijner geschriften aan 
de orde gebleven. Meer dan ééne schoone blad
zijde is in onze letteren aan Rumphius gewijd, zoo 
door Dr. W. R. van Hoëvell (Tijdschrift van 
Ned.-Indië 1839, II, bl. 25-30), Cd. Busken 
Huet (Land van Rembrand, 1884, dl II, tweedo 
helft, bl. 91 vlg.), Prof. P. Harting, (Album der 
Natuur 1885, bl. 1-15), G P. Rouffaer (de Gids, 
1901, II, bl. 228) e. a. Ook in het buitenland is do 
achting voor Rumphius en zijne werken zeer 
groot. Dit is wel duidelijk gebleken door de grooto 
belangstelling, die do in 1902 georganiscerdo 
Rumphius-herdenking is ten deel gevallen. Tor 
gelegenheid van het feit, dat het op 15 Juni 
dat jaar 200 jaar geleden was, dat R. te Ambon 
overleed, word op initiatief van hot koloniaal 
Museum to Haarlem een Rurnphius-gedenkboek 
uitgegeven en een medaille geslagen. Tevens werd 
een Ilumphius-fonds gesticht (na Greshoff’s dood 
„Greshoff’s Rumphius-fonds” genoemd), dat 
derzoekingen in do Molukken kan steunen,

soms
min bekende gewesten. „Allengs was liet huis van 
Rumphius, met den blinden geleerde, die hot 
bewoonde, voor allen dio lndië bereisden een mid
delpunt geworden, waaraan zij zich schatplichtig 
gevoelden en waarheen zij alles zonden, wat hun 
vreemd en merkwaardig voorkwam, zeker, dat 
het daar aan een zorgvuldig onderzoek zou wor
den onderworpen en dienstbaar gemaakt aan do 
wetenschap” (Harting). In lndië telden onder 
zijne correspondenten vooral: J. Camphuys en 
Is. de St. Martin, voorts A. Cleyer, W. ten Rhijno, 
H. do Jager, J. de Vicq; in Nederland do leeraren 
dor Lcidsche hoogeschool, benevens H. d’Acquet, 
P. Blaauw, J. Rulitius; in Duitschland C. Ment- 
zel en J. M. Fehr. (Een groot deel dezer corres
pondentie van Rumphius werd, uit het Neder- 
landsch eerst in het Duitsch vertaald, gepubli
ceerd door den natuuronderzoeker M. B. Valen-
tini, professor te Giessen, in zijn „Museum rau- 
seorum” (Frankfort arn Main, 1704 — 14, 3 dln. 
fol.) waar dl II geheel met de briefwisseling van 
grootendeels llollandscho geleerden gevuld is. 
Een verkorte en in het Latijn overgebrachte uit
gaaf van dit werk kwam in 1716 te Frankfort ook 
uit als „Historia simplicium reformata. Accedit 
India litterata, seu dissertationes epistolicae, ab 
Europaeis curiosis et eruditis, Cleyero, Rumphio, 
Herbcrto de Jager, ten Rhijne, Kaempfero aliis- 
que in India reciprocatae de plantis, arboribus, 
gemmis aliisque rarioribus ad scrutinium naturae 
artemque medicam spectantibus. Hier vindt men 
dus die (52) brieven nog eens ten tweeden male in 
het Latijn vertaald, zooals de titel verder ook uit
drukkelijk vermeldt („ex autographis belgicis 
ante hac in linguam germanicam translatae nunc 
vero exterorum gratia latinitate donatae”).

Vergeeflijk zal men het vinden, dat de beschei
den natuuronderzoeker in 1682 met vreugde zijne 
schoonste schelpen en steenen liet bijeenzoeken 
om te voldoen aan het vereerend verlangen van 
den bekenden Groothertog van Toscane, Cosimo 
de Medici III, aan wien hij ook afstond zijn kabi
netje uit 400 fraaie Indische houtsoorten ver
vaardigd, dat hij den „bedelaarsmantel” noemde 

vermoedeiijk zal dit stuk nog wel in een der 
Italiaansche musea of paleizen aan te treffen zijn. 
Correspondentie, hierop betrekking hebbende, en 
enkele voorwerpen uit die verzameling zijn, als 
resultaat van de Rumphius-herdenking in 1902, 
teruggevonden. De voorwerpen, vooral schelpen, 
bevinden zich thans in het Staatsmuseum te 
Weenen.

Tn'T674 heeft andermaal een groot ongeluk 
Rumphius getroffen, nl. bij de aardbeving, die in 
dat jaar op 17 Februari de stad Ambon teisterde, 
zijne gade en jongste dochtertje te verliezen: 
„erbarmelijck was het dien man bij deze zijne 
lycken te zien zitten, alsmede aen te hooren zijne 
weeklacht, beide op dit toeval endo zijne blind
heid gepast”. De herinnering aan Rumphius’ 
trouwe gade is bewaard in den soortnaam Susan
nae eener schoone orchidee, Flos Susannae (thans 
Platanthera Susannae Lndl.) en Flos Susannae 
minor (thans Habenaria Rumphii Lndl). Hom 
zei ven ter eere doopte later Linnaeus een Moluk- 
schen boom Jiutnphia Amboinensis L. (thans 
Cordia tiliaefolia Warb.).

Nog een derde slag van het noodlot trof hem in 
1867, toen bij den grooten brand van Ambon

van

on- 
pu-

blicaties die daarop betrekking hebben, kan uit
geven, en een gouden medaille kan toekennen aan 
natuuronderzoekers, die zich groote verdiensten 
hebben verworven voor het onderzoek van den 
Ned. Ind. Archipel, in het bijzonder van het Oos
telijk deel daarvan.

Het leven van Rumphius, gelijk het hierboven 
geschetst is, werd het uitvoerigst beschreven door 
P. A. Leupe, in eene voortreffelijke archiefstudie, 
die door de Kon. Akad. (Nat. Verli. Dl XIJ) in 
1871 is uitgegeven en die in 1902 door Prof. Hee-
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ccn gewezen scheepsjongen, en den klerk J. P. 
Sipman, ccn Duitschcr, later tot gouverneur van 
Makassor opgeklommcn, uit Ambon naar Bata
via overgaan om rlie geschriften beter te ordenen.

Zó6r steekt bij deze nobele gezindheid af hot 
reeds aangeduid gedrag van Ds. F. Valentijn, 
den bekendon samensteller van Oud en Nieuw 
Oost-Indië. Over diens eigen verdiensten willen 
wij hier niet oordcelcn, maar een feit is hot, dat 
hij zich van een aanzienlijk gedeelte van Rum- 
phius’ nagelaten geschriften, hem te Amboina in 
1707 — 1712 vermoedelijk door zijne familiever
wantschap met Rumphius in handen gevallen, 
meester gemaakt heeft en die als zijn eigen werk 
heeft uitgegeven: zoo met name de Ambonsche 
Landbeschrijving en het vervolg daarop, de Am- 
bonseke Historie, ja zelfs een deel der zoölogi
sche en botanische geschriften van Rumphius. 
Door P. A. Leupe is t. a. p. op Valentijn’s han
delwijze gewezen. Ten opzichte der Ambonsche 
Historie was het feit reeds in 1869 in ’t licht 
gesteld door Dr. L. W. G. de Roo (Not. Bat. 
Gen. VII, bl. LXXXI) en ook in de Jonge’s 
werk, Opkomst van het Ned. gezag in Oost-Indië, 
Dl IV, voorrede, bl. VI —VII, is gedoeld op het 
stelselmatig verzwijgen van Rumphius’ naam 
door Valentijn. Daar de oorspronkelijke manus
cripten van Rumphius nog in de archieven en 
bibliotheken te ’s Gravenhage en te Batavia, 
deels ook in de 'bibliotheek te Turijn, behouden 
zijn gebleven, is het niet moeilijk den grooten 
om vang van Valentijn’s litterairen diefstal na 
te gaan.

Is zijne verdienste als degelijk Indisch his
toriograaf nimmer goed tot haar recht gekomen, 
een beter gesternte lichtte over zijn natuur- 
historisclien arbeid. De wetenschappelijke werk
zaamheid van Rumphius op dit gebied is onge
meen groot geweest, (zie daarover G. P. Rouffaer 
en W. C. Muller, Eerste proeven van een Rum- 
phius-Bibliographic in Rumphius-gedenkboek 
1902 en M. J. Sirks, Indisch Natuuronderzoek, 
1915) Zijne tijdgenooten noemden hem om zijne 
vermaardheid als natuurvorscher, schoon toen 
nog niets anders van hem gedrukt was dan eenige 
brieven over Indische onderwerpen in de „Ephe- 
merides”, den PliniuIndicus, zijnde dit de 
titel, aan Rumphius toegekend bij zijne benoe
ming in 1681 tot lid der toenmaals te Weenen, 
thans te Halle, gevestigde Academia Naturae Cu- 
riosorum, die sedert 1670 do genoemde Epheme- 
rides en Miscellanea uitgaf. Terwijl er vaak in 
dergelijke eerenamen uit de 17e eeuw een onver
diende lof schuilt, is bij Rumphius het tegendeel 
het geval, als oorspronkelijk natuurvorscher 
staat hij boven Plinius, die alleen publicist was. 
Verreweg het belangrijkst is Rumphius’ plant
kundige arbeid, nl. zijn „Herbarium Amboi- 
nenso”, dat, als fundament der Indische botanie, 
steeds in éón adem genoemd wordt mot Van 
Rheedc’s beroemdon „Hortus Malabaricus”. 
Beide Nedcrlandsche standaardwerken vullen 
elkander trouwens voortreffelijk aan, immers het 
eerste handelt over de planten van „Water-In- 
dië,” het laatste over die van „Land-Indië”. 
Voor do afbeeldingen komt aan Van Rheedo do 
eerepalm toe, voor den tekst aan Rumphius. 
Omstreeks 1660 heeft hy dezen plantkundigen 
arbeid aangevangen en toen hij het gezicht ver
loor, was blijkbaar reeds veel als losse aanteeke- 
ningen te boek gesteld. Doch ook in zijne blind-

res in hot Rumphiusgcdcnkbock is bewerkt; voor 
do waardeoring van Rumphius als natuurkundige 
is echter dit historisch geschrift onvoldoende. 
Levensschetsen van hem komen o.a. voor in het 
grooto Franscho biographischc werk van Du Pe- 
tit-Thouars (T. XXXIX) en in do nieuwere All- 
gemoino Deutsche Biographio van do hand van 
E. Wunschmann. Do voorgangster van deze bei
de was eeno in 1833 te Breslau verschenen voor
treffelijke, te weinig bekende, Latijnsche verhan
deling van Prof. A. W. E. Th. Henschel, (Vita 
G. E. Rumphii, Plinii indici.. .., Breslau 1833), 
die tevens eene „Clavis Rumphiana” bevat, d.i. 
synoniemie der botanische en zoölogische namen. 
Van 154 geneeskrachtige planten uit het Am- 
bonsch Kruidboek geeft Henschel een overzicht 
als „Specimen materiae mcdicae Rumphianae”. 
Een uitvoerig overzicht van zijn leven en werken 
is te vinden in het bekende werk van Dr. M. J. 
Sirks, Indisch Natuuronderzoek, 1915, p 25 — 61.

Een feit, dat in Rumphius’ leven telkens weder 
de aandacht trekt is, dat — met geringe uitzon
dering — zoowel de machthebbers in patria en 
te Batavia als de opvolgende gouverneurs van 
Ambon blijkbaar bewustheid hebben gehad van 
het belang der studiën door Rumphius daar in 
stille bezigheid ondernomen, zoodat zij hem rus
tig zijn gang lieten gaan, nergens tegenwerkend, 
doch integendeel meermalen hem verder helpend, 
soms in ruwen, maar toch goedgemeenden trant. 
Dat do O.-I. C. niet alleen geleid en gediend werd 
door lieden, die uitsluitend gevoel hadden voor 
gezwollen geldbuidels, maar dat er een zelfs vrij 
machtig gedeelte was, dat oog had voor de gees
telijke waardij onzer Indische bezittingen, mag 
zeker wel in het licht gesteld worden, ten faveure 
dier Comp., al kan het natuurlijk in de geschiede
nis niet de schande keeren van haar hardvochtige 
Molukken-politiek. Dat de Comp. Rumphius’ 
Ambonsche Historie voor zich zelve wilde hou
den als „een secreet en zeer dienstig document”, 
en zich ook geenszins haastte zijne andere geschrif
ten wereldkundig te maken, mag men haar niet 
te zwaar aanrekenen: de opvatting der spreuk 
„kennis is macht” was in dien tijd eeno andero 
en minder vrijzinnige dan nu gehuldigd wordt.

De Comp. liet meer dan eens voor Rumphius 
de boeken komen, o. a. die Ds. Joh. Rulitius in 
1665 te Amsterdam op zijne aanwijzing kocht. 
In zijne blindheid verzachtte zij Rumphius’ lot, 
hielp hem aan teckenaars en copiisten en verge
makkelijkte zijne uitgebreide briefwisseling. En 
toen in 1697 liet groote „Kruidboek” eindelijk 
na tal van wederwaardigheden veilig in Neder
land was gearriveerd, overlegden de Zeventienen, 
hoe zij nu den ouden vader konden cercn en 
verheugen, door zijn zoon, don reeds genoomdon 
Paul August Rumph, tot koopman te benoemen. 
Vooral is het do Gouv.-Gen. Joannes Camphuys 
geweest, zelf ijverig verzamelaar van zeldzaam
heden op Indisch natuurhistorisch gebied on van 
Japanscho curiositeiten, die op waardige wijze 
deze „maecenatum caritas” der Comp. jegens 
Rumphius betoonde. Nog op zijn sterfbed was 
hij bezig te zorgen voor het hem toevertrouwdo 
handschrift van den grooten Ambonschen bota
nicus. Na Camphuys’ dood is onmiddellijk een 
Raad van Indië, Is. de St. Martin, daar, om ver
der voor de schrifturen van Rumphius te zorgen; 
en in aansluiting daarmede laat de Gouverneur 
van Ambon dadelijk diens tcekenaar P. van Eyck
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zóó opgevat worden als behandelde liet geschrift 
alleen de planten van liet kleine eiland Amboina 
en niet die van overig Indië, voor zooverre hem 
bekend, doch doelt alleen op de plaats van ont
staan van dit Kruidboek.

Deel I, tevens Lib. I, versierd met Rumphius’ 
portret, door zijn zoon geteekend, (met kleine 
wijziging hetzelfde als in de Rariteitkamer voor
komt), handelt over de gekweekte boomen en 
hun nut, in de eerste plaats over de palmen; Dl. 
II over de specerij-boomen (Lib. II) en over de 
harsleverende boomen (Lib. III); Dl. III over do 
timmerhouten (Lib. IV) en andere boomsoorten 
(Lib. V); Dl. IV (Lib. VI) over de heesters. Het is 
dit gedeelte, nl. Lib. I — Vl^vaarvan de eerste 
zending met de „Waterland” verloren ging. Bij 
den vijfden foliant vangt eene tweede afdeeling 
aan, door Rumphius, blijkens de voorrede van 
31 Dec. 1695, eerst later ingediend. Dl. V omvat 
Lib. VII over de lianen, Lib. VIII over de genees
krachtige en andere gekweekte planten, en Lib. 
IX over de slingerplanten en het kruipend gewas 
Dl. VI handelt in Lib. X—XI over de wildgroei 
ende kruiden en Lib. XII over koralen en andere 
op planten gelijkende zeegewassen. Het Auc 
tuarium verscheen in 1755, zoo ook de Index, 
door Burman bewerkt en in 1769 opnieuw uit 
gegeven, intusschen verbeterd naar de geschrif
ten van Linnaeus, Pallas e. a.

De vele wederwaardigheden, die Rumphius’ 
handschrift heeft ondergaan (zie daarover vooral 
J. P. Lotsy, Over de in Nederl. aanwezige bota 
nische handschriften van Rumphius, R. Gedenk 
boek 1902) en de aanmerkelijke vertraging der 
uitgave, zijn natuurlijk niet zonder nadeeligen 
invloed op het werk gebleven. Ter eventueele 
verbetering zouden de handschriften, met de 
oorspronkelijke teekeningen of copieën daarvan, 
kunnen dienen, die berusten in de universiteits
bibliotheken te Leiden (2 ex. volledig) en te 
Utrecht (alleen van het Auctuarium) alsmede 
in de stedelijke bibliotheek te Amsterdam (van 
Lib. I-VI).

Zijne blindheid heeft hem belet op den fijne- 
ren bouw der bloemen, te letten — reden, waarom 
zijn werk niet wel paste in de systematische 
school van Linnaeus, met wiens binominale no
menclatuur de Rumphiaansche namen ook niet 
overeenkomen. „Populair”, gelijk zijn Raritcil- 
kamer, is het Arabonsch Kruidboek nooit ge
weest, maar bij de vakgeleerden is het nog heden 
uiterst gezocht en, zeldzaam op aucties voorko
mend, brengt het daar hooge prijzen op. Het 
Kruidboek blijft de meest uitnemende type van 
een botanisch werk, dat de planten beschrijft 
in alle opzichten, niet alleen haar vorm, maar ook 
hare inlandscho namen, eigenschappen, toepas 
singen, lore enz. In 1894 — 1900 heeft Dr. Ai 
Greshoff de „Methode van Rumphius” volgens 
den tegenwoordigen stand der wetenschap toege
past op een 50-tal gewassen, die voor Indië van 
bijzonder belang zijn, voornamelijk ook om aan te 
toonen, hoe uitnemend Rumphius’ beschrijvin
gen nog voor het heden bruikbaar zijn. De be- 
teekenis van Rumphius’ kruidboek is in het 
licht gesteld door K. Goebel in het Gedenkboek 
1902 (Rumphius als botanischer Naturforscher) 
Herhaaldelijk heeft men getracht een sleutel, 
gebaseerd op de moderne botanische nomencla
tuur, te leveren op hot kruidboek. Behalve de 
reeds genoemde van Henschel is er een zeer be-

heid heeft Rumphius, als intellectueel middel
punt in een kleinen kring van trouwe helpers, 
zijne plantkundige studiën met onbegrijpelijke 
energie voortgezet. Na den brand van Arabon 
in 1687 werden de platen opnieuw door P. van 
Eyck e. a. geteekend, wellicht minder goed dan 
bij het oorspronkelijke werk: sommige planten 
zijn zeer duidelijk afgebeeld, andere nauwelijks 
herkenbaar. In 1692 ging het eerste gedeelte 
(Lib. X—VI) naar het vaderland, doch veronge
lukte op de reis met hel schip „Waterland”, dat 
12 Sept. van dat jaar door de Franschen in den 
grond geboord werd; gelukkig had de oud-Gouv.- 
Gen. Campliuys te Batavia de voorzichtigheid 
gehad het handschrift te laten copiëeren, eene 
accuratesse, die ton eeuwigen dage hem tot hoo
ge eere zal strekken. Vermeerderd met drie boe
ken (dus nu Lib. I —IX, zijnde de vier eerste 
folianten der uitgave van 1750) ging het in 1696 
andermaal naar patria; een jaar d ca ar op volgden 
Lib. X—XII en in 1701, slechts kort vóór Rum
phius’ dood, nog een „Auctuarium” of toegift. 
Te zamen telt het werk 699 platen; duizenden 
planten zijn. er duidelijk beschreven, of ten 
minste aangeduïdj Waren de berichten, die vóór 
Rumphius over de flora van Insulinde naar Eu
ropa gekomen zijn, slechts gering en beperkt tot 
verhalen over de meest voorkomende vrucht- 
boomen, door hem werd met eenmaal op dit ge
bied het helderste licht verspreid- In de hoogste 
mate wordt bevestigd in dit Kruidboek, wat Prof. 
Harting van Rumphius in het algemeen getuigde, 
nl. dat door hem, meer dan door eenig ander, de 
natuur der Indische gewesten bekend is gewor
den, en dat hij de meesten zijner tijdgenooten 
door helderheid van voorstelling en klaarheid 
van inzicht overtrof.

Of het feit, dat het handschrift van dit werk 
zoo lang onder de papieren der O.-I. C. bleef 
rusten, alvorens aan het licht gebracht te worden, 
alleenlijk te wijten is aan de kostbaarheid der 
uitgave, dan wel aan de vrees, dat er wellicht 
„passagien in moghten sijn tot nadeel van de 
Comp.”, is niet met zekerheid te zeggen: ver
waarloosd of geringschat werd Rumphius’ hand
schrift in geenen deele. Eerst in 1736 evenwel 
meldde zich een ernstig liefhebber voor de uit
gave aan: de Amsterdamsche hoogleeraar Johan- 
nis Burman, een even vlijtig als kundig geleerde, 
die o. a. ook de Nederlandsche uitgave van het 
botanisch plaatwerk van 'Weinmann bezorgde. 
Onder zijne leiding, en door hem andermaal van 
eene Latijnsche vertaling voorzien, verscheen het 
in 1741 — 1750 te Amsterdam bij M. Uytwerf 
e. a., in zes folianten, onder den titel „Het Am- 
boinsch Kruidboek (Herbarium Amboinense), 
dat is: Beschrijving van de meest bekende boo
men, heesters, kruiden, land- en waterplanten, 
die men in Amboina en de omliggende eylanden 
vind, na hare gedaante, verschelde benamingen, 
aanqueking, en gebruik; mitsgaders van eenige 
insecten en gediertens. Voor ’t meeste deel met 
de figuren daar toe behoorende. Alles met veel 
moeite en vlijt in veele jaaren vergadert; en be
schreven in twaalf boeken door Georgius Ever- 
hardus Rumphius”. orspronkelijk had ook 
Rumphius zijn boek in de taal der geleerden ge
schreven, doch later voor het praktisch gebruik 
n Indië het in het Nederlandseh overgebracht. 
De naam van zijn werk moet, ook volgens de 
voorrede (dd. Amboina 20 Sept. 1690), geenszins
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langrijke van Hasskarl (Neuer Schlüssel Zu 
Rumpk’s Herbarium Amboinense, 180G). Later 
heeft men op grond van nieuwe verzamelingen 
op Am bon getracht, ook de onbekende soorten 
thuis te brengen. De eerste poging daartoe werd 
in 1900 door Boerlage gedaan; in 1913 werd 
door C. B. Robinson (zie op dien naarn) opnieuw 
een reis tot dat doel ondernomen. Het resultaat 
was een uitvoerig werk van E. D. Merrill, An 
Interprotation of Rumphius’s Herbarium Am
boinense, Manila 1917.

Het tweedo groote werk, dat van Rumphius 
in druk verschenen is, is de bekende „Amboin- 
scho Rariteitkamer, of eene beschrijving van 
allerhande schaalvisschen en schelpen, alsook 
sommige mineralen, gesteenten enz.” Dit bock 
was door den schrijver bestemd als „trait d’uni- 
on” tusschen zijne botanische en zoölogische 
geschriften, welke laatste nimmer aan het licht 
gekomen zijn, doch verminkt worden teruggevon
den in Dl III van Valentijn. Het handschrift 
van de Rariteitkamer werd, blijkens Rumphius’ 
voorrede, dd. 1 Sept. 1699, aan zijn vriend den 
Delftschen burgemeester Dr. H. d’Acquct, al
mede een ijverig curiositeiten-verzamclaar, ter 
uitgave toegezonden, en verscheen als een keu
rige foliant, rijk voorzien van in koper gegra
veerde schoone platen, in 1705 te Amsterdam bij 
F. Halma. Daar in die dagen de liefhebberij voor 
„rariteiten”, bepaaldelijk voor Moluksche schel
pen, bijzonder groot was en de „zeetuinen van 
Ambon” wereldberoemd waren, maakte het 
boek veel opgang en werd het herhaaldelijk her
drukt (in 1740 en 1749) en ook in het Latijn (te 
Leiden in 1711 als: „Thesaurus imaginum pis- 
cium, testacoorum etc.”) en Hoogduitsch (1766) 
overgebracht. Het bevat drie boeken, nl. over 
de weeko schaaldieren, over de harde schaal
dieren of conehyliën, en over de mineralen en 
gesteenten. Op een dergelijke wijze, als Burman 
zorgde voor R.’s botanische handschriften, werd 
door Simon Schijnvoet, aan wien het werk door 
Halma was opgedragen, voor de Rariteitkamer 
gezorgd. Schijnvoet, die overigens zeer deskun
dig was, heeft hier en daar in zijn oog belangwek
kende vormen ingevoegd, die echter in de Mo- 
lukken niet voorkomen. Niettemin blijft het 
almede een standaardwerk van ongemeene 
waarde, dat op bijna iedere bladzijde een schat 
van waarnemingen bevat. In 1868 ondernam de 
Amerikaansche natuuronderzoeker A. S. Bick- 
more de reis naar Amboina om de schelpen, door 
Rumphius beschreven, daar opnieuw te verza
melen. Zijn reisverhaal vloeit over van lof voor 
de nauwkeurigheid van de oude „Rariteitka
mer”. In het bovengenoemde Rumphiusgedcnk- 
boek heeft J. G. de Man een sleutel geleverd op 
de in de Rariteitkamer beschreven kreeftachtige 
dieren (Crustaceeün) terwijl E. von Martons 
getracht heeft alle overige ongewervelde dieren 
te idcntificeeren en hun nomenclatuur met de 
moderne in overeenstemming te brengen. Voor 
de betcekenis van liet mineralogisch en geologisch 
deel van dit werk zie C. A. Wiohman in het Ge
denkboek 1902.

den stempel dragen van die vroeger op hoogeren 
prijs dan tegenwoordig gestelde geleerdheid, 
welke het werk der voorgangers zorgvuldig 
heeït geraadpleegd. Hij vereenigde in zich ta
lenten, die thans zeer zelden meer bij een enke
len persoon te zamen voorkomen. Bovendien 
een man met ijzeren wilskracht en stalen ijver 
begaafd, die, in weerwil dat hem op middelbaren 
leeftijd het grootsto ongeluk overkwam dat een 
natuuronderzoeker kan treffen, toch zijn gocs- 
tesoogen onverminderd op het eigenlijke doe 
zijns levens gevestigd bleef houden, zoodat zijne 
ziel als het ware slechts de zintuigen van anderen 
behoefde te leenen, om even werkzaam te blijven 
als vroeger; en dat gedurende meer dan dertig 
lange jaren!”

RUN. Zie ROEN.
RUND, sapi, (mal., soekd., laag-jav.); lëmboe 

(hoog-jav.). De tamme runderen van den In- 
dischen Archipel stammen volgens Keiler (Die 
Abstammung der altesten Haüstiere, Zürich 
1902), evenals de Zeboe (Bos indicus L.) en alle 
andere tamme runderen van Zuid-Azië en 
Afrika, af van den bantèng (zie aldaar). De bult 
op de schoft, aan den Zeboe eigen, komt ook bij 
de Nedcrlandsch-Indischc runderen dikwijls nog 
voor, maar kan door bastaardeering met inge
voerde Europecschc runderen en met den ban
tèng klein worden of verloren gaan.

Zie verder onder VEETEELT.
RUNDEREN (Bovidae of Gavicornia), familie 

der Herkauwers (zie aldaar), gekenmerkt door 
het bezit van hoorns, die in tegenstelling met 
het geheel beenige gewei der herten een uit hoorn 
bestaande scheede hebben. De laatste groeit aan 
haar basis permanent in de lengte en wordt 
slechts zelden periodiek af ge worpen, zooals bij 
het gewei der herten plaats vindt. In slechts 
weinig gevallen ontbreken de hoorns en, even
eens een verschil met de herten, meestal is ook 
het wijfje gehoornd, zij het ook dat haar hoorns 
in den regel kleiner zijn dan die van het mannet je. 
Hoektanden en bovenkaaksnijtanden ontbreken 
steeds.

Tot de Bovidae behooren antilopen (door 
slechts écn soort in Nederlandsch-Indië verte
genwoordigd ; zie KAMBING OETAN), scha
lden, geiten en runderen in cngcren zin, die met 
uitzondering van anoeang en bantèng in den 
Archipel alle slechts als huisdieren aangetroffen 
worden. (Zie ANOEANG, BANTÈNG, GEIT. 
KARBOUW, RUND, SCHAAP).

RUNDERPEST. Zie VEEPEST.
RUPSVOGEL. De rupsvogels (Campephagidae 

gelijken cenigszins op de klauwieren; zij zijn 
direct, te herkennen aan de stuitvederen, die 
stijve schachten hebben, welke naar het einde 
toe plotseling dun en zacht worden. Artamide-s 
cocraleoyriscïis is een groote, blauwgrauwc voge 1 
met zwarte kopzijden van de Aroe-eilanden en 
Nieuw-Guinca. De soorten van het genus Grau- 
calus zijn kleineren hebben een zwakkeren snavel. 
G. javensis is grijs met witte buik en zwarte 
teugels. Het geslacht Pericracolus bevat prachtig 
gekleurde soorten, de. mannetjes meestal schar
lakenrood met zwart, de wijfjes geel met zwart. 
Op Java komt P. ex sul voor, welke aldaar be
kend is onder den naam van t jabéjan en den 
Soendanceschen van seupah. Ten slotte zij ver
meld het geslacht Lalage, waartoe de kleinsto 
vormen behooren'; L terat, de kapasan (bat. mal.

!

ï

„Wanneer wij don arbeid van Rumphius in 
schreef Prof. Hartingzijn geheel overzien”

1. c. — „dan moeten wij erkennen, dat voorzeker 
weinig mannen hebben geleefd, die hem in werk
zaamheid en nauwkeurige natuurbeschrijving 
geëvenaard hebben, terwijl zijne boeken tevens

!■
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heeft de grootte van een musck en is donkergrijs 
met zwarten kop, een witten streep boven do oogen 

. en met vitte zijpennen in den staartjjflct wijfje 
' is van onderen met grijze dwarsstreepen. Deze 

soort komt op de groote Socnda-eilanden voor. 
Zie KËPODANG-SOENGOE.

RUTA CHALAPENSIS L. Eam. Rutaceac. 
Wijnruit (ned.), Aroeda (mai.), Godong ming- 
goe (jav.), Inggoc (soend.). Een kruidachtige 
plant met sterk riekende samengestelde blade
ren. Do var. angtisiifolia, afkomstig uitZ.-Eu- 
ropa en N.-Afrika, wordt op Java vaak in tui
nen gekweekt. De bladeren zijn een bekend 
inlandsck geneesmiddel tegen velerlei kwalen.

RUTA GRAVEOLENS L. De Europeescke 
wijnruit, vaak in Europa gekweekt on wel 
verward met de vorige soort. Zie aldaar.

RUYL (ALBERT). Zoon van Cornclis Ruyi, 
van Enkkuizen, werd ten onrechte voor predikant 
gehouden en was waarschijnlijk koopman of op
perkoopman in dienst der O.-I. C., en een der 
eerste personen, die zich in Indië met het 
Maleisch heeft bezig gehouden; in 1611 verscheen 
zijn eerste vertaling. In 1622 werd hij als com
missaris naar Salcc (Marokko) gezonden. Hij be
rijmde in 1629 ccnige psalmen in de Maleische 
taal voor kerkgebruik, doch zijn Maleisch, be
paaldelijk van zijne vertaling van den Catechis
mus, het Vraagboekje van Aldegonde on eenige 
predikatiën, werd te „lioofsch” geoordeeld, en 
door den gouverneur van Arabon, Frederik de 
Houtman, toruggebracht tot lager Maleisch. 
Voorts werden het Evangelie van Mattheus, de 
formulieren van huwelijk en doop door hem in 
die taal overgezet, terwijl aan hem word toege
schreven „Spieghel van de Maleytsche tale, enz.” 
Zie over liera en zijn -werken: Bijdr. Instit. Nieuwe 

Vv^2e) voltrr. II, 1859, bl. 102.
> ''J RIJKSBESTIERDER. Naam van den hoogen 

inlandsehcn ambtenaar, die in tal van zelfbe- 
eturende landschappen de rechterhand is of was 
van den vorst. Zoo hadden in Atjèh de oclèëba- 
langs (de oude koninkjes des lands) hun banta, 
en de sultan meer of min zijn sjalibandar; zoo 
hebben de vorsten in het Maleische gebied hun 
radja moeda of ook wel een onderkoning (jang 
dipertoean moeda, radja moeda; zie Riouw); 
zoo hebben de hoogere ornamentschapshoofden 
op Zuid-Celebes hun soelewatang, en hadden de 
vorsten van Bali en Lombok hun pepatih. In 
de Maleische rijken is hij meermalen een jon
gere broeder van een vorig vorst. Ook de vier 
vorstendommen op Java hebben elk hun rijks
bestierder of pepatih dalem; sinds 1743 zijn die 
van het sultanaat Djokjakarta en het soesoehoc- 
nanschap Soerakarta half ambtenaar van hun 
vorst, half ambtenaar van do Compagnio (het 
Gouvernement), en elk van dezo beiden bezol
digt hen dan ook. Die van Djokjakarta voert 
geregeld den* facultatieven litelnaam Danoo- 
redjo; de titelnaam van dien van Solo is minder 
bestendig. Geheel vergelijkbaar met deze iijks- 
bestierders (dl I, bl. 2S4) zijn de patihs der 
regenten in het gouvernementsgebied van Java 
en Madoera, en ook de rijksbestierders van 
Djokja en Solo hebben elk weer een eigen patik 
naast zich. Het gouvernement gaat op de bui
tenbezittingen het ambt van rijksbestiordor dik
wijls tegen, om de vorsten zelf actiever te maken.

Zie mr. L. W. 0. van den Berg, De Mohamme- 
daanschc Vorsten in Ned.-Indië, in de Bijdr. v.

h. Kon. Inst. T. L. en V. 53 (1901) bl. 40. on V 
Jmr. C. van Vollenhovcn, Hot adatreeht van N.- 
HlTTT "Er. 163, 295, 374, 470, 544, 663.

RIJKSGROOTEN. Op Zuid-Celebes en in Ma- 
kassuarsclio of Boegineosclie rijkjes daarbuiten 
vormen do lands- of rijksgrooton (opoo, toerèli, 
enz.) met don vorsu een rijksraad of hadat (zie 
aldaar); de rijksgrooten zijn or do hoofden van 
d.e ornamentschappen of ornamentschappcn- 
bondon, welke er te zamen een inlandsch rijk vor
men, do vorst is er slechts de eerste onder ge
lijken, en de rijksgrooten zijn er dikwijls tovens 
kiesheeren of palili. In de Maleische zelfbestu
rendo landschappen ter Oostkust van Sumatra 
en elders daarentegen heeft men wel rijksgrooten 
(orang besar), doch dezen zijn aldaar geon ge
lijken maar minderen van don vorst-, en de rijks
raad (kerapatan) staat er don vorst slechts als 
adviseur ter zijde; de rijksgrooten houden bier 
veelal het midden tussehen vazalvorstjes en 
provinciehoofden van den vorst. Voor de vor
stenlanden op Bali en op Java werd de naam 
meestal gebezigd "in de vagere beteekenis van 
voornaamsto grooten uit het rijk, hetgeen in 
Bali meestal zag op poenggawa’s, en op Java 
volstrekt niet beperkt was tot (thans ver
dwenen) vazalvorsten of provinciehoofden jderijks- 
raden in de Vorstenlanden dagteekonen als vaste 
en georganiseerde instelling van het begin dezer 
eeuw, zijn een schepping van onzen invloed, en 
hebben dezelfde adviseerende functie als in de
Maleischo landschappen. Door ons ingrijpen in do 
inheemschc rechtspraak is de rijksraad, ook daar 
waar hij vroeger slechts adviseur des vorsten was, 
tot een zelfstandige rechtbank geworden met de 
rijksgrooten als leden; te dien aanzien staan kera- 
patans en badais dus thans gelijk. Het gouver
nement gaat veelal den rijksraad als bestuurs
college tegen.

Literatuur: mr. L. W. 0. van den Berg, De 
Mohammedaansehe Vorsten in Ned,-Indië, Bijdr. 
v. h. Kon. Inst. T. L. V. 53, 1901, bl. 40; mr.

van Vollenhoven, Het adatreeht van N.-I., 
. bl. 295, 374, 66-4 en 763.

RIJKSKAS. Naam, dien men in de Vorstenlan
den pleegt te geven aan wat elders landschaps- 
kas (zie aldaar) heet.

RIJKSRAAD. Zie RIJKSGROOTEN.
RIJKSSIERADEN, AMBTSSIERADEN, OR

NAMENTEN. Aldus noemt men voorwerpen, 
welke bij vorsten of aanzienlijke hoofden eer
biedig bewaard worden, en hetzij tegelijk met 
de voorouderlijke macht op hen vererfd zijn, het
zij de ware dragers zijn van geheimzinnige voor
ouderlijke krachten, welke de vorst en het hoofd 

cn zoolang hij het rijks- 
sicraad onder zich heeft. Tot symbool (gelijk 
onze koninklijke kroon) of tot tooisel (gelijk do 
burgcmecstcrlijke ambtsketting in Nederland) 
zijn zij nog nergens in Indonesië afgedaald. Bij 
de Makassaren en Boegineezen van Zuid-Gjlebcs 
heeft het rijkssieraad een veel centraler cn zelf
standiger beteekenis dan bij de overige volken 
van Indië; misschien wijst dit zelfs op een oude
ren of anderen religieuzen achtergrond (dyna
misch, in pl. van animistisch).

Bij do meeste volken van Indonesië maken do 
rijkssieraden een onderdeel uit — en wel het be
langrijkste — van de poosaka’s, de door zielen 
van afgestorvenen bewoonde, en met bijzonderen 
eerbied behandelde erfstukken. Ook deze

slechts geniet, omdat

poesa -
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ka’s, die do erfstukken van den vorst zijn, en door 
een vroege ren vorst gebruikt of, als lichaamsdee- 
len e. d. van hem afkomstig zijn en nu door zijn 
ziel worden bewoond, beschouwt men als de 
machtige raadgevers van den tegen woord igen 
regeerder. Evenals de vcrecring van gewone 
poesaka’s is alsdan ook die van de rijkssieraden 
een uitvloeisel van animisme (vgl. POESAKA en 
HEIDENDOM). Terwijl echter op Zuid-Celebes 
de rijkssieraden der opperrijken dikwijls zulke 
erfstukken van voorvaderlijke hcmelingen of 
toemanoeroengs zijn, geldt dit aldaar lang niet 
voor alle ornamenten. Zijn al deze sieraden in 
de eerste plaats van groot gewicht als heilaan
brengende beschermers voor het vorstengeslacht 
zelf, zij zijn dit in niet mindere mate voor de 
onderlioorigen, die dan ook niet nalaten aan de 
rijkssieraden hulp en raad te vragen en daaraan 
offers te brengen.

In het Maleisch worden de rijkssieraden ka- 
bësaran, van bësar, groot, genoemd, hetgeen dus 
zeggen wil: „grootheid, staatsie”. Zij worden op 
Sumatra, evenals de gewone poesaka’s, bewaard 
op een zoldert je in het huis van den vorst, veelal 
bedekt met een kleurigen doek, eri vanwaar zij 
slechts met ceremoniën, als het afleggen van 
wapens en het branden van wierook, worden te 
voorschijn gehaald.

Rijkjes op Tiraor hebben naast de eigenlijke 
rijkssieraden hunner vorsten dikwijls hun rijks
offersteen, soms ook een rijksoorlogsgeesten- 
steen.

Op Java dragen de rijks- of ambtskleinoodiën 
den naam van oep&tj&rü, en de afzonderlijke 
voorwerpen hebben meestal een eigennaam en 
worden, vooral in de Vorstenlanden, steeds 
met „kjai”, heer, aangesproken. In het bijzonder 
op Java en Madoera, doch ook wel in Palombang 
en bij enkele vorsten van Celebes komt het voor, 
dat sommige dezer worden meegedragen door 
vrouwelijke of mannelijke volgelingen, zoodra 
de vorst zich in het openbaar vertoont.

Op Celebes en in Makassaarsche of Boegi- 
neesche rijken overzee (op Soembawa enz.) wor
den de vorstelijke poesaka’s door de Makassaren 
kalompowang, door de Boegineezen aradjang 
genaamd, (beide van gelijke beteekenis als het 
kabësaran der Maleiers, daar de stamwoorden 
lompo en radja „groot” beteekenen); een andere 
algemeenc naam dezer rijkskleinoodiën is gaoe- 
kang. In deze landen voornamelijk worden de 
rijkssieraden door de Europeanen ornamenten 
genoemd. Het 'ornament op Zuid-Celebes geldt 
als bezitter van domeingronden en van slaven. 
Dat in deze ornamenten de macht der vorsten 
huist, wordt o. a. gestaafd met de mededeeling, 
dat de Toradja-stammen langs het meer van 
Poso den Daloe van Loewoe’ als hun heer en 
godvorst erkennen, omdat hij in het bezit is van 
eenige voorwerpen, die in overoude tijden aan 
een vorst van Poso moeten hebben toebehoord. 
Bij Makassaren en Boegineezen is de eerbied voor 
de ornamenten zoo groot, dat usurpators steeds 
vóór alles t rachtten ze in handen te krijgen, ter
wijl aan den anderen kant dikwijls alleen het 
vertoonon van de geëerde voorwerpen voldoende 
was om oproer te dempen en verzet te breken, 
zooals o. a. in het begin van de 19e eeuw meer
malen voorkwam in het rijk van Gorontalo. Zeld
zaam zijn er dan ook de voorbeelden, dat men 
het gezag van een vorst erkende, zonder dat hij

in het bezit van zijn ornamenten was, zooals 
zich voordood in Gowa, welks vorstelijke poe
saka’s een tijdlang in handen waren van Bone, 
dat ze in den oorlog van 1814 en 1815 aan de 
Engelsehen moest afstaan.

Deze ornamenten worden in de woningen der 
vorsten bewaard in, met veelkleurige doeken 
behangen vertrekjes, soms ook opgesloten in 
fraai bewerkte houten kistjes, en speciale prieste
ressen, penati genaamd, voor den dienst er 
van aangewezen, brengen op gezette tijden, in 
Mohammedaansche streken op Donderdagavond, 
(malam Djoemaat) offers van rijst en sirih bij 
de heilige voorwerpen onder het branden van 
reukwerken en het zingen van liederen. Zeer 
dikwijls worden in die vertrekjes voortdurend 
eenige kaarsen, kandjoli, brandende gehouden. 
Ter eero van het ornament moest of moet het 
ornamentschapshoofd eens per jaar een buffel 
slachten. Ook krijgen de ornamenten er zeer 
veel offers van de onderdanen van den vorst, 
offers soms zelfs in karbouwen of geiten bestaan
de, hetzij met bet verzoek eene ziekte te genezen, 
vruchtbaarheid te brengen op de velden van den 
offeraar, of eenigerlei andere hulp te verschaffen.

Bij groote epidemieën worden op Zuid-Celebes 
dikwijls ornamentsfeesten gehouden, waarbij 
de rijkssieraden, onder een troonhemel en door 
priesteressen en gewapenden begeleid, in plech- 
tigen optocht worden gedragen om een kuil, 
waarin men, ter bezwering van de booze geesten, 
eenige dieren, meestal een aap, een varken, een 
leguaan en een schildpad offert. Do ornaments- 
Dezittingen (ornaments velden, -slaven, enz.) 
kwamen fcitelijk aan het ornamentschapshoofd 
ten goede, en deze was er dus veelal op uit, zijn 
ornament rijker te maken.

De voorwerpen, die rijks-ambtssieraden kun
nen zijn, loopen in aard zeer uiteen, en zijn in 
het oog van westerlingen dikwijls vodden en 
prullen. Men vindt er onder allerlei wapens: 
krissen, lansen, schilden, maliënhemden, oude 
geweren, enz., waaraan dan veelal de kracht 
wordt toegekend, hun drager onkwetsbaar en 
onoverwinlijk te maken. Verder: kledingstuk
ken, waarvan men verhaalt dat zij alleen den 
wettigen vorst passen, sirihdoozen, kwispedoors, 
aarden en metalen potten, wandelstokken met 
gouden of zilveren knop, opiumpijpen, rijkver
sierde muilen, en dergelijke, voor gebruik door 
den vorst geschikte voorwerpen. Ook wel: gou
den beelden, die mythologische wezens voor
stellen, zooals o. a. in Djokjakarta, Soerakarta 
en Bantam; vlaggen met vreemdsoortige figuren; 
wonderlijk gevormde of gekleurde brokken steen 
of hout, zooals de gaoekang’s op Zuid-Celebes; 
wonderdadige vruchten (Zuid-Celebes), die dan 
bij haar vergaan wel vervangen worden door 
meer duurzame voorwerpen (lowatong); moe- 
stika’s, kleine in het lichaam van dieren gevon
den steentjes, zooals meermalen op Sumatra; 
lichaamsdeelen van vroegere vorsten. Ten slotte 
vindt men ook op sommige plaatsen oude stuk
ken geschut als rijkssieraden, zooals te Soera-_ 

het voornaamste den naam njai 
men het kjai 

satómö noemt, het beschouwende als bezield door 
den echtgenoot van de vrouw, die in het voor- 
noemde huist; het wordt vooral door kinder- 
jo o ze vrouwen mot offers geëerd, daar men er 

rstelling op vindt, dio aan den phallua-
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dit schijnt niet juist te zijn on ook in 
Ned.-Indic was de rijstbouw reeds eeuwen vóór 
Chr. geb. bekend. Het is zelfs niet onwaarschijn
lijk, dat de eerste bewoners van Maleische ori
gine, die zich op de eilanden van den Indischen 
archipel vestigden, met den rijstbouw bekend 
waren on dat speciaal op Java de sawahbouw be
reids vóór de komst der Hindoes bestond. Do 
juistheid van deze conclusie volgt o. a. daaruit, 
dat do verschillende benamingen, bij de rijst
cultuur in gebruik, geen van allo op Sanskri- 
tische afkomst wijzen, hetgeen wel het geval zou 
zijn, wanneer deze van Hindoe-origino waren.

De belangrijkste van deze benamingen zijn: 
voor do te veld staande rijst en voor de geoogste 
halmen padi (mal.), pari (jAV.)of paré (soend.), 
voor rijst in den bolster gabah (jav,, soend.), 
ontbolsterde dus geschikt voor het gobruik 
bëras (mal., jav.) en gekookte nasi (mal.). 
Daarvan komen padi en bëras in alle Maleische 
talen voor. Voor alle stadiën van ontwikkeling 
bestaan afzonderlijke namen, Hea Maleisch en 
Javaansch 1) zijn in dit opzicht zeer rijk.

Het is intusschen aan to nemen dat de meer- 
dore beschaving der Hindoes veel invloed heeft 
gehad op de ontwikkeling dor natte-rijstcultuur 
op Java, on dat daaraan de Javaansehe legendo 
over den oorsprong van den rijstbouw haar ont
staan te danken hoeft. Volgens de fantastischo 
overleveringen, die op Java in omloop zijn, heb
ben Retna Doemilah, de dochter van Batara 
Goeroe en Dewi Sri 2) (eelitgenoote van Vish- 
noe) daarbij eene hoofdrol gespeeld. Men vindt 
deze legende beschreven door Dr. Sollewijn Gelp- 
ke in Bijdr. t. T. L. en Vlk. v. Ncd.-Indië, 3e volg
reeks, 9e deel, nl. 114, door L. Th. Mayer in 
zijno geschriften :^Ecn blik in het Javaansehe 
volksleven”, en „De Javaan als landbouwer en vee
fokker” en door H. C. II. de Bie in „De landbouw 
der inlandsche bevolking op Java”, Batavia 1901.

De kennis van de rijst en den rijstbouw heeft 
zich van Oost-Indië langzamerhand naar het 
Westen verbreid. In Europa werd do rijst be
kend door do veldtochten van Alexandcr don 
Grooto, dus 400 tot 300 jaar v. Ohr. Noch in 
het Oude, noch in het Nieuwe Testament wordt 
rijst genoemd, maar in den Talmud wordt op 
onkele plaatsen van do rijstcultuur melding ge
maakt. Nadat het eerst door Aristoteles of Tbeo- 
phrastus in de 4e eeuw v. Chr. rijst onder den 
naam oryzo of oryza (naar het schijnt evenals 
do benamingen voor rijst in de moderne talen 
van het Sanskritwoord vrihi 3) afgeleid) is ge
noemd, komt deze als „oryza” in Griekscho en 
Romcinsche geschriften hcrhealdelijk voor en 
ton tijde van Christus’ goboorto was do rijst 
reeds lang eon handelsproduct bij do Romeinen.

Van Z.-Azië verspreidde zich de rijst over Ara- 
bië naar Egypte en N.-Afrika, terwijl de cultuur 
van daar in Sicilië en door do Mooron in Spanje

dienst herinnert; te Bantam on op enkele andere 
plaatsen.

Evenwel moeten tot de rijks- of ambtssieraden 
niet gerekend worden do pajoeng’s der Javaan- 
schc hoofden, de stokken en vlaggen van veel 
hoofden der buitenbezittingen, die zij veelal voe
ren met verlof der Regeering en die niet met hei
ligen eerbied omringd worden, doch veeleer het 
karakter van onderscheidingstcekcnen hebben 
(zie ONDERSCHEIDINGEN).

Bij onderscheiden volken van den archipel 
worden ccden afgelegd op rijkssieraden, of wor
den in het tc drinken eedswatcr (deel I, bl. 652) 
rijkssieraden eclcgd.

Literatuur (XWilkcn,^ Verspreidc_geschriften
1912, III, bl. 134—.140, 207—203; A. L. vai 
Hasselff Volks beschrijving v. Midden-Sumatra, 
bl. 86; Marsden, The history of Sumatra, bl. 203 ; 
J. J. de'Hollander, Handleiding I, bl. 593/H?- J. 
Veth, Java (le ed.) III, bl. 660; P. J. Koorönian,

maar

De feitelijke toestand in het gouvernementsge- 
bied v. Celebes en Onderboorigheden, Ind. Gids 
1883, I, bl. 174, II, bl. 13S; Ncwbold, Political 
and statistica! account of the British Settlements
in the Straits of Malacca, II, bl. 193; I. Grone- 
man, Javaansehe rangen en pajoengs, Tijds. 
Ind. Aardr. Gen. afl. IV, bl. 1; G. J. Harrebomée, 
Een ornamentenkist van Gantarang, Med. Ned. 
Zend. Gen. 19e Jrg., 1875, bl. 344; Notul. Bat. 
Gen. 1877, bl. vi, 18S7, bl. xxm, 1S90, bl. 113; 
L. W. C. van den Berg, De Moh. vorsten in N.-I., 
in Bijdr. v. h. Kon. Inst. v. d. T. L. V. 53, 1901 
bl. 72; Damsté in Ind. Gids 1905, II, bl. 1180; 
Pawiio, De rijksornamenten van Gowa, Weekbl. 
v. Indië II (1905—06), n. 31; A. Couvreur (over 
Bima), Tijdschr. Binn. Bestuur 52, 1917^C. van 
Vollenhoven, Het adatrecht van N.-I., I, bl. 
372, 435, 544 enz.

■ -£*' - RUST. Inleiding, Naam, Legen
de en Geschiedenis, Vaderland. 
Rijst is het graan, waarvan in vergelijking met 
andere graansoorten de grootste hoeveelheid 
door den mensch als voedsel wordt gebruikt, 
dat dus het meest gecultiveerd wordt. Men kan 
aannemen, dat bij ongeveer een derdo van het 
geheele menschelijke geslacht rijst een belangrijk 
deel van do voeding uitmaakt, terwijl zij op 
vele plaatsen, zooals o.a. op Java zelfs het hoofd- 
voedsel bij uitnemendheid is.

Reeds in de vroegste historische tijden is rijst 
als voedingsmiddel bekend geweest. De oudste 
berichten dienaangaande zijn afkomstig van 

• China. Ongeveer 2800 v. C. zou door den Kei
zer Chinnung eene zekere ceremonie zijn ingo- 
eteld, waarbij door den keizer elk jaar op een 
bepaalden dag eigenhandig rijst werd gezaaid. 
Vier andere veldvruchten werden dan gelijk
tijdig, maar niet door den keizer zelf uitgezaaid, 
waaruit schijnt te volgen, dat reeds in dien tijd 
rijst de belangrijkste veldvrucht in China was. 
In Oost-Indië is de rijstcultuur eveneens zeer 
oud. Voor zoover het het tegenwoordige Britsch- 
Indië betreft, wordt in het oudste Hindoe ge
schrift, de Riga-Veda, 
gemaakt, wel echter in de latere Atharva-Veda, 
dateerende van wellicht 1000—800 jaar vóór 
Christus. Wat Nederlandsch-Indië aangaat, zoo 
heeft men wel gemeend, dat de rijstbouw daar, 
althans op Java en Bali, door de Hindoes is in
gevoerd en de oorspronkelijke bevolking zich 
hoofdzakelijk met gierst (djawawoet) voedde.

er

1) Zio Sollewijn Gelpke, De padie-kultuur 
in do Afdeeling Ngrowo, 1875—1876,' verder 
v. Hasselt, Volksbeschrijving van M.-Suma
tra, bl. 325 en De Waal in het Tijdschrift v. 
h. Bat. Gen. 1885, bl. 400.

2) Dewi Sri is de Oeros van Java, de godin 
van don landbouw. (Zio I, 595).

3) Zie Dictionary of the Economie Pro
ducts of India, door Goorge Watt, 5e dooi, 
bl. 516.

rijst geen meldingvan
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word ingevoerd. In N.-Italiö heet do invoering 
door de legors van Karei V in de eerste -vhelft 
van do 16e eeuw te hebben plaats gehad.'

In Amerika h do cultuur van rijst, n&ar het 
*'■ schijnt, begonnen tegen de helft van de 17c eeuw 

onder den gouverneur van Virginia Willïam Bar 
keloy. Eene belangrijke uitbreiding kreeg dezo 
echter eerst in het laatst van de 17 eeuw, toon 
daarmede in do buurt van Charleston welge
slaagde prooven waren genomen. Vooral in Z.- 
Carolina, maar ook in Louisiana werd de rijst
bouw spoedig daarna eene zeer belangrijke cul
tuur. Terwijl zij zich in Europa (Italië) tot circa 
45° N.B. en in Azië (China) tot 40° heeft uit
gebreid, komt de cultuur in Amerika niet veel 
Noordelijker dan 35° N.B. (Z.-Oarolina). In het 
Zuidelijk halfrond is de grens ongeveer 32°.

Het blijkt dus, dat de rijstbouw zich van Azië 
uit naar het Westen heeft verbreid. Daarmede 
is echter nog niet uitgemaakt, dat ook het va
derland van de rijst in Z.-O.-Azië is te zoeken. 
Volgens Koxburgh en anderen wordt wilde rijst 
o. a. gevonden aan de oevers der meren in de 
Oircars (kuststreek aan de golf van Bengalen) 
in Britseh-Indië. Volgens Barth en andere on
derzoekingsreizigers komt de rijst wild voor in 
Centraal Afrika in do streek tuschen Khartoum 
en de monding van den Senegal en wel in bosch- 
jes langs de oevers van riviertjes en andere wate
ren. Daar de wilde rijst zich van de gekweekte 
slechts door het gemakkelijk afvallen dor schijn- 
vruchten (vruchten met kroonkafjes, gabah) heet 
te onderscheiden, is het niet altijd gemakkelijk 
na te gaan of men met den wilden stamvorm 
of mot verwilderde rijst te doen heeft. Niet ón
mogelijk is het, dat zoowel in Z.-Azië als in 
Afrika de rijst oorspronkelijk in wilden staat 
is voorgekomen. Heeft men tusschen beide land
streken te kiezen, dan valt voor Z.-Azië als va
derland het meest te zeggen.

Plantkundige b ij zonderheden, 
Eigenschappen van het zetmeel. 
Evenals de andere granen behoort de rijst 
tot do familie der Gramineae en volgens de in- 
deeling van Hackel, voorkomende in „Die natür- 
lichen Pflanzenfamilicn”, door A. Englor und K. 
PrantJ, 2e deel, tot do groep der Oryzeae en het 
het geslacht Oryzci. Van dit geslacht zijn een 
zestal soorten bekend, waarvan do rijst do eenige 
soort is, die gekweekt wordt. Door Linnaeus is 
dozo Oryza saliva genoemd. Do rijst heeft stijf- 
bohaarde, langwerpige, éénbloemige pakjes aan 
korte verdikte steeltjes. Zij zijn zijdelings sa
mengedrukt, stomp gekield, met twee kloine, 
lancotvormigo, toegespitste kclkkafjos, daaron
der nog 2 uiterst kleine rudimoniiaire katjes en 
vorder 2 veel grootere, oven lange, behaarde, 
diep schuitvormige ,verschillend gekleurde kroon- 
kafjes met stompe kiel. Het buitensto kroon- 
kafjo is 5-nervig on dikwijls van eene naald of 
naaldpunt voorzien, oveneons verschillend go- 
kleurd. Hot binnenste, smalloro kroonkafjo is 
3-nervig on wordt aan de randon door het bui- 
tonsto haak vormig bedekt. Do bloem heeft 6 
meeldraden met langwerpige, Iweedeoligo helm- 
knoppen, onder in het midden aan do helmdra- 
don bevestigd, een langwerpig, kaal vruchtbe
ginsel met 1 eitje, 2 eindstandigo aan de basis 
vergroeide stijlen on 2 veervormige, ongekleurde 
of bruinachtigo stempels, terwijl het bloemdek 
door 2 vergroeide schubjes wordt gevormd. Do

vrucht (graanvrucht of caryopsis) is kaal, stomp 
zijdelings samengedrukt, in doorsnodo ellip
tisch, met 2 stompe ribbon op elk der vlakko 
zijden en wordt door de kroonkafjes nauw om
sloten. De kleur van de vrucht is wit, rood, rood
bruin, zwartbruin, wit mot roodachtige of zwart- 
achtigo stropen in allo overgangon. Hot komt 
voor, dat men in dezolfdo pluim naast witte, ook 
roodo korrels vindt. Do kiem ligt aan één van 
de kanten en is kort on gekromd. De zetmeelkor- 
rels zijn meestal tot min of meer ronde massa’s 
samengesteld en de enkele korrels zeer klein 
(0.006—0.007 m.M.), scherpkantig-veelhoekig.

Bij het kiemen dringen worteltje en stengeltje 
door hot buitenste kroonkafje naar buiten. Dit 
scheurt dan onderaan in het midden open.

De rijst beroikt eene hoogte van f IJ meter. 
De holle halm is onderaan eenigszins samenge
drukt en bovenaan rond, kaal, glad of weinig 
geribt. Do bladscheeden zijn open, samengedrukfc 
en zooals bij de waterplanten, voorzien van 
grooto intercellulaire ruimten voor luchttoevoer. 
Het vliezige tongetje of ligula tusschen blad- 
schcede en schijf, is kaal, lang, puntig en splijt 
gemakkelijk in tweeën. Bij do bovenste blade
ren is het veelal korter, afgerond, onregelmatig 
getand en uiterst kort behaard. De bladschijf, 
in knop zijnde opgerold, later vlak, heeft aan de 
basis smalle, hoornachtig gekromde oortjes, aan 
de bovenste bladeren veel kleiner dan aan de 
onderste. Zij is lijnvormig, onverdeeld en gaaf- 
randig en heeft eene lengte van + 25 c.M. bij 
eene breedte van ^ 2 c.M. De bovenzijde is min 
of meer behaard en ruw, terwijl de onderzijde 
bijna glad is en de randen ruw zijn. Onderaan 
heeft de bladschijf eveneens wijde, intercellu
laire ruimton.

Do spil van do pluim is glad. Do pluimtakjes, 
enkel of in tweeën ontspringende, zijn nagenoeg 
glad en dikwijls gekromd.

Het bloeien begint bij den top en schijnt het 
meest plaats te hebbon tusschen des morgens 
6 uur en des middags 31/2 uur on is het sterkst 
tusschen 10 en 12 uur.

Bij het bloeien treden de gesloten helmknop- 
pen op do buigzame draden zijdelings naar bui
ten. Deze buigen zich spoedig daarna om en de 
helmknoppen komen dan te hangen. Deze ope
nen zich vervolgens over de geheele lengte van 
den top naar de basis en de droge stuifmeel- 
korrels verspreiden zich in de lucht. Heeft het 
stuivon plaats gehad, dan openen de kroonkaf
jes zich verder, do stempels treden naar buiten 
of blijven wel tusschen do wijdgeopende kafjes 
zitten. Later trekken de stempels zich in den 
rogol gedeeltelijk tusschen do zich sluitende kaf- 
jos terug. Torwijl Komieke opgeeft, dat bij do 
rijst kruisbestuiving regel is, komt Kuyper na 
nauwkeurigo proeven tot de conclusie, dat zelf- 
bestuiving bij de bovruchting van het rijstge
was de hoofdrol speelt. Evonwel is kruisbestui
ving niet uitgesloten on doordat in ieder geval 
het stuifmeol steeds van eene andere bloem 
moet overwaaien of door insecten worden over
gebracht, kan de bevruchting door ongunstig 
weer, veel rogen en wind, zoodanig geïnfluenceerd 
worden, dat eon groot deel der eitjos in do vrucht
beginsels onbovrucht blijven en do kafjes dus 
voos zijn, gaboeg (jav.).

Do vrucht is bij de gowono rijst in den regel 
doorschijnend. Bij do kloef rijst (Jav. ëtank.
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staan. Eon scherpe afscheiding tusschen vroog- 
laatrijpende rijst bestaat niet. Tegenover do 

pari góndjah staat op Java. de pari dalem (in 
de Soendalanden lcuir), gewone sawahrijst, tus- 
schonin do pari tëngahan. Do laa st rij pondo 
noemt men wel pari djëro. Als variëteiten zonder^ 
kafnaalden spreekt men op Java nog 
pari tjërnpa (M.-Java)en van paré tjëréh 1) 
(W.-Java) en noemt de van kafnaalden voorziene 
rijst pari boeloe.

Eono scherpe afscheiding tusschen bergrijBt 
en sawahrijst bestaat evenmin, al is de overgang 
wellicht iets minder geleidelijk dan tusschen 
vroegrijpendo on laatrijponde. De Javaan on
derscheidt zelfs nog do pari rawa, dus do 
moerasrijst, van de pari sawah. De pari rawa is 
dan het tegenovergestelde van de pari g&g&, 
die het minste water voor hare ontwikkeling 
noodig heeft, en daartusschen staat de pari 6awah.

Ook van de kleefrijst kent men vormen, die 
meer voor bewaterbare gronden geschikt zijD, 
andere voor onbewaterbare on eveneens vroeg- 
rijpende en laatrijpende.

Eene rationeele indeeling van do variëteiten 
van Oryza sativa heeft men to danken aan Kör- 
nicke, beschreven in het standaardwerk: Hand- 
buch des Gotreidebaues von Professor Dr. F. 
Komieke und Dr. Hugo Werner.

Bij deze indeeling wordt de Oryza sativa, L. 
eerst verdeeld in de twee groepen: usitatissima 
Keks (gebruikelijke rijst) en glutinosa (kleefrijst).

Do eerste groep wordt dan weer onderverdeeld 
in de groepen communis Kcke (groote of gewone 
rijst) met zaden van 5—7 m.M. lang on minuta 
Presl. (kleine rijst) met zaden van 4 m.M. De 
minuta wordt nog gesplitst in variëteiten met min 
of meer ronde korrels en zulke met langwerpige 
korrels.

De variëteiten, die tot elk der aldus verkregen 
groepen behooren, worden in de eerste plaats 
onderscheiden door het al of niet voorzien zijn 
van kafnaalden (behaard of onbehaard) en ver
volgens door de kleur der vruchten. Tenslotte wor
den dan de variëteiten nog gekenmerkt door do 
kleur der kroonkafjes en bij de van kafnaalden 
voorziene door do kleur der naalden. Volgons 
het resultaat van de door Komieke onderzochte, 
meest van het Koloniaal Musoum te Haarlem 
afkomstige variëteiten, wisselt do kleur der kor
rels van wit tot zwartbruin, die der kroonkafjes 
van geelrood tot zwartachtig en van de naalden 
van geelrood tot zwart, met alle overgangen.

Onder „geelrood” is hierbij te verstaan een 
klour, die door anderen „wit” wordt genoemd.

Behalve bij do afdeeling minuta is aanvanke
lijk geen rekening gehouden met do breedte der 
korrols in verhouding tot do lengte, hoewel die 
ook bij andere groepen kan verschillen. Wannoer 
echter lator do variëteiten nog tot bepaalde vor
men worden ingedeeld, dan is hiermede wel reke
ning gehouden. Daarbij is tevens gelet op den 
bladstand, don vorm der bladeren, do kleur der

Mal. poeloet), Oryza glutionosa Lour, is zij 
mat en op de brcukvlakto ziet deze er stearine- 
achtig uit. Tegenover jodium gedragen zich do 
zetmeelkorrels van de kleefrijst anders dan die 

de gewone rijst en andere granen. Terwijl de 
laatste zich met jodium blauwviolet kleuren, is 
de jodiumverbinding van hot këtan-ze. meel 
bruinrood tot violetrood gekleurd. Met jodium 
verzadigd wordt de kleur wel donkerder, maar 
blijft rood en zetmeel van gewone rijst lijkt dan 
zwart. Hoewel slechts bij uitzondering, komt. 
zetmeel, dat met jodium gekleurd wordt, toch 
ook elders voor, o. a. bij oeno giorstsoort.

Dafert, bekend om zijne geschriften over de 
koffiecultuur in Brazilië, schrijft deze eigenschap 
van het zetmeel van kleefrijst toe aan het voor
komen van erythrogranulose in de zetmeelkor- 

• reis in plaats van granuloso, zooals deze in 
ander zetmeel voorkomt. Deze laatste wordt 
met jodium blauw gekleurd en do eerste rood. 
Anderen spreken eenvoudig van erythroamy- 
lum in kleefrijst tegenover amylum in gewone 
rijst.

en

van

van van

Het zetmeel van kleefrijst gaat bij vermengen 
met water spoediger in gisting en bederf over; 
door koken met water en met zuren wordt het
veel sneller opgeloBt en omgezet, eveneens door 
enzymen.

Door deze gemakkelijkero oplosbaarheid ver
liezen de kleef rijs. korrels bij het koken hunne 
gedaante, kleven aan elkaar en gaan gemakke
lijk over tot eene brijachtigo massa. Do korrels 
van de gewone rijst behouden in dit geval hun
nen vorm. Volgens Boorsma 1) bestaan er ook 
overgangen tusschen de gewone rijst en kleef
rijst. In dezelfde pluim vindt men dan zoowel 
rood- als blauwklcurendo korrels, welk feit ech
ter door Moquette verder is onderzocht en 
waaruit de conclusie word getrokken, dat ge
wone rijst en kleefrijst samen gekruist kum en 
worden, waarbij het kenmerk der kleefrijst in zeer 
sterke mate op de nakomelingschap overgaat.

Variëteiten, Indeeling, Als bijzon
dere rijstsoorten worden door sommigen ge
noemd, behalve de reeds genoemde Oryza glu- 
iinosa of kleefrijst nog Oryza montana (bergrijst) 
en Oryza yraecox (vroegrijpend). Wetenschappe
lijk heeft deze verdeeling echter niet veel be- 
teekenis.

Oryza montana is hetzelfde als wat de Ja
vaan noemt pari gaga. of pari tëgal en el
ders padi ladang of paré hoema wordt geheeten. 
Oryza montana is het eerste beschreven door 
Loureiro, die deze rijst in het midden der vorige 
eeuw in Cochin-China vond.

De Oryza j/raccox heet op Java pari gén- 
djab, waarbij géndjali de algemeene uitdrukking 
is voor een vroegrijpend gewas, speciaal in de 
Soendalanden paré hawara.

De Oryza glutinosa is gekarakteriseerd door do 
van gewone rijst afwijkende eigenschappen van 
het zetmeel der vrucht, maar Oryza montana 
en Oryza yraccox zijn botanisch en chemisch niet 
te onderscheiden van Oryza sativa. Men moet 
deze beschouwen als bepaalde vormen van Oryza 
sativa, die langzamerhand door de cultuur, on mis
schien ook door toevallige variatie zijn ont

ij Volgens Do Bie 1. c. bl. 83 is de p. tjëréh 
eon padisooTt, die als het ware het midden 
houdt tusschen gewone padi en këtan, wellicht 
door toevallige kruising ontBlaan. Zij stolr, 
minder oischen aan klimaat, grond en behan
deling. Omdat do kafjes geen naaldon hebben, 
wordt zij veel als paarden voer aangevend.

1) Zie Dr. P. A. Boorsma. Scheikundig on
derzoek van in Nod.-Indië inheemscho voe- 
dingsmiddelen, le deel, bl. 26.
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knoopon, do lengte der naalden, do moer of 
minder kraohtigo ontwikkeling enz.

Mot do door Komieke aangegovon konmorkon, 
die ten doele ook door Dr. Sollewijn Golpko in 
zijne rapporton over do padicultuur in do afdoo- 
ling Ngrowo worden genoemd, kan men consta- 
teeron of ccne ondor verschillende namon be
kende rijstsoort tot dezelfde variëteit moet wor
den gerekend. Door eono cultuurproef zal mon 
in sommige gevallen, moeten uitmaken of ook 
de cultuurvorm (géndjah —dalëm, g&ga — sawali) 
al of niet hetzelfde is.

Het aantal variëteiten, zoowel van gewone 
padi als van këtan, is zeer groot on die der cul
tuurvormen van dezelfde variëteit ovenoens. Op 
Java on verder in Ned.-Indië is dezelfde vorm 
of variëteit dikwijls onder do meest verschillen
de namon bekend of wel zijn dat verschillende 
variëteiten onder denzelfden naam, hetgeen tot 
verwarring kan aanleiding geven. De namen staan 
in verband met de kleur der kafjes of naalden, 
plaats van herkomst enz. Een groot aantal na
men van pari-soorten, samengevoegd tot de 
groepen: pari dalëm, pari géndjah, pari g&ga 
dalëm, pari gaga géndjah, këtan gaga dalëm, 
këtan gaga. géndjah, ten deele nog weer gebracht 
tot groepen, die op eeno hoogte van di 1500 
voet en van ^ 22C0 voet voorkomen, vindt mon 
in een opstel over „Do rijstcultuur op Java” van 
H. A. Steijn Parvó in Bijdragen t, T. L. en Vlk. 
v. N.-Indië, nieuwe volgreeks, deel I. Daarbij 
worden verschillende bijzonderheden van de ge
noemde op Java voorkomondo padisoorten me
degedeeld. Vermeld wordt, dat in zeer koude 
streken slechts pari géndjah wordt geteeld, daar 
pari dalëm te lang zoude duren en dat in die 
streken (^ 2200 voet) pari gaga niet tieren wil.

Ook in vele publicaties en in catalogussen van 
tentoonstellingen vindt men opgaven van zeer 
talrijke rijstsoorten, die in de verschillende doelen 
van den Archipel worden aan gekweekt, zonder 
dat deze opsommingen eenigc werkelijke waarde 
voor ons hebben, omdat ook al in die soorten 
zelve de verschillende halmen onder elkander 
verschillen vertoonen en er door bastaardcering 
een ontelbaar aantal tusschcnsoorten zijn ont
staan, die zeer uitecnloopcnde eigenschappen 
bezitten. In de laatste jaren tracht men aan 
het Proefstation voor Rijst en Tweede Gewassen 
te Buitenzorg uit dezen warwinkel van rijstsoor
ten door selectie de beste soorten uit to zoeken, 
ten einde deze daarna voort te planten. Uit do 
talloozo vormen van hot rijstgewas worden, 
hoofd zakelijk volgens de te Svalöv uitgewerkto 
methoden, die stammen uit gezocht, welke het 
voor oogen gesteldo ideaal het best verwezenlij
ken. Deze worden afzonderlijk uitgeplant om er 
door zelfbevruehting zaden van te krijgen. Door 
zoo nauwkeurig mogclijk genomon vergelijkendo 
cultuurprocvcn tracht men dan to komen tot do 
kennis van do eigenschappen van iedere soort 
onder do omstandigheden van den gewonen 
landbouw, ten einde op dezo wijze tot een varië- 
t ei; to komen, waarvan de resultaten beter zijn 
dan do tot heden aangeplanto soorten.

Vervolgens tracht men door kruising van goedo 
rijstsoorten bastaarden te verkrijgen, dio in 
eigenschappen boven do ouders uitmunten, ten 
eiudo nieuwe rassen te schoppen, die boven de 
oude to verkiezen zijn. De herhaaldelijk voorgo- 
stoldo methoden om door uitzoeken van do

zwaarsto korrels uit do pluim, ten eindo dio als 
zaadgoed voor den niouwen oogst to gebruikon, 
do opbrengst to vermeerdoren, blijken volgensde 
prooven van Van der Stok niot tot een goed re
sultaat to kunnen leiden.

Cultuur van do r ij s t. I. Groei- 
voorwaarden, Zaadkouzc. Do be- 
hoefto aan water is bij de rijst veel grooter dan 
bij andere granen, hoowel zeer verschillend bij 
do groepen bergrijst (pari g a g &) en natte rijst 
(pari sawa h), al zijn dozo ook niet, zooals 
onder Variëteiten is opgemerkt als afzonderlijke 
soorten aantemerken. Do bergrijst is in de eerste 
plaats daar van boteekenis, waar de middelen 
voor kunstmatige besproeiing ontbreken en ver
der op die plaatsen, waar geen voldoend irrigatie - 
water voor padi sawah aanwezig is.

De belioefto aan water varieert naar den aard 
van den grond. Voor Java is voor den daar veelal 
aangetroffen zwaren grond berekend, dat het 
rijstgewas lx/2 tot 3 L. per seconde per H.A. 
noodig heeft, terwijl men voor lichte gronden 
zelfs tot 7 L. per seconde per H.A. zou behooveD.

Sawahrijst, waarvan dus vroegrijpende en laat- 
rijpende (géndjah on dalëm) verbouwd 
wordt, groeit niet alleen op kunstmatig van water 
voorzien terrein, maar ook op laaggelegen gron
den, waar door natuurlijken toevoer de grond 
steeds drassig blijft. Stilstaand water is echter 
veel mindor goed dan zacht stroomend water, 
dat lucht in den grond brengt.

Gronden, die kunstmatig bevloeid kunnen 
worden, dienen gewoonlijk afwisselend voor rijst 
en voor andere gewassen. Er zijn er echter ook, 
die uitsluitend voor rijstcultuur dienen, waar 
dus steeds rijst na rijst geteeld wordt.

Allo gronden, die niet te arm zijn voor eenc 
andere cultuur, kunnen ook voor de rijstcultuur 
gebruikt worden, mits voldoende water door regen 
of irrigatio aanwezig is. De rijst stelt dus geen 
hooge eischen aan do grondgesteldheid. Veel hu
mus is bij geïrrigcerde rijstvelden geen voordetl 
en klei met zand gemengd voldoet in het alge
meen meer dan uitsluitend klei, terwijl licht < 
zandgronden meestal het minst voldoen. Zout
houdende grond is voor rijst niet geschikt. Daar
entegen kan laaggelegen grond, die om de ligging 
voor eeno andere cultuur niet geschikt is, nog met 
succes voordo rijstcultuur gebruikt worden. Toch 
zal zulke grond gewoonlijk minder opbrengen dan 
de hoogcr gelegene, waarbij de rijst in wissel
bouw treedt mot andere gewassen.

Voor eeno regelmatige ontkieming is eene tem
peratuur van minstens 10—12° C. noodig; het 
maximum is 3G—38° 0. en hot optimum, dus do 
gunstigste kiemingstemperatuur 30—32° C. Voor 
normale ontwikkeling van do rijst moet buiten 
de tropen do voorjaarslemperatuur minstens 13° 
O. zijn, de zomertomporaturon 22—30° C. on het 
gemiddelde 20° O. zijn. Vermenigvuldigt men do 
gemiddelde temperatuur mot het aantal dagen, 
dat het gewas to veld staat, dan behoort men te 
komen tot eene warmtesom van 3500—4500° 0. 
Wanneer do rijst in den modder wordt uitgezaaid, 
zooals dit op verschillende plaatson geschiedt, 
dan is hot voor normalo ontkioming gewenscht, 
dat hot zaad zeer ondiep komt to liggen. Mot oen 
dun laagjo wator bedekt, zonder grond op do kor
rels, is dikwijls het best. Bij bergrijst, op droog 
beworkten grond gezaaid, kan do diepte van on- 
derbrengon tot 4 c.M. bedragen.
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bezittingen bestaan zulke bepalingen alleen op 
enkele plaatsen en daarom is de rijstcultuur op 
zoogenaamde ladangs aldaar zeer algemeen, voor
al in de binnenlanden van Sumatra. Do uitge
strektheid beschikbare woeste gronden is daar 
trouwens veel grooter.

Bij den aanlog van con gaga, zooals dit 
gerdus meer algemeen dan tegenwoordig op Ja 
geschiedde, begon de inlander een stuk woesten 
grond, meest met dicht houtgewas begroeid, dat 
hem in ligging en grootte geschikt voorkwam, 
uittezoeken en door wegkappen van boomen en 
takken de grens aan te geven. Het perceel werd 
dan zooveel mogelijk met een kapmes van struik
gewas ontdaan (b a b a d, jav.) en eveneens wer
den de takken van grootere boomen verwijderd. 
Het gekapte werd tot lange stapels samen gevoegd 
en wanneer het na ongeveer éóno maand droog was 
geworden, verbrand. Ook kleinere stronken en 
wortels, die gemakkelijk uit den grond konden 
worden gehaald en droog onkruid werden even
eens verbrand. Van de boomen liet men somtijds 
enkele staan, maar zoo mogelijk werden ook deze 
verwijderd, althans de bovenaardsche declen. De 
stronken met do wortels liet men zitten. Om gc- 
makkelijlc te kunnen omkappen werd dikwijls 
eerst de stam onderaan door een vuur, dat er 
tegen gelegd werd, ten deele verbrand. Stukken 
hout, die niet geheel verbrand waren, worden aan 
den rand der ontginning tot eeno omheining op
gestapeld en boomstammen ook wel dwars over 
de helling gelegd om afspoeling te voorkomen.

Tegen dat de regens invielen, werd de grond 
tussehen de overgebleven stronken zoo mogelijk 
met een tuinploeg (broedj o c 1, jav.), gewoonlijk 
echter met den pat joel bewerkt, en somtijds wer
den nog eenige schuin afloopende goten voor af
watering gegraven. De grond was na het opricli- 
ten van een wachthuisje voor het zaaien der padi 
(bergrijst, pari gaga) gereed. Met een poot- 
stok werden gaten gemaakt, een paar rijstkorrels 
in elk geworpen en dan dichtgetrapt. Ook werd 
wel in voren op rijen gezaaid.

Wanneer het weer niet te ongunstig was, werd 
van eeno dergelijk gaga een behoorlijke oogst 
verkregen en meestal nog een tweede. 0)) enkele 
plaatsen zaaide men widjèn (Scsamum indicurn) 
tussehen de rijst. Deze werd ongevot r twee maan
den later geoogst. Ook maïs (vroeger rijp dan de 
padi),gierst en enkele andere gewassen zaaide men 
wel tegelijk met de rijst.

Somtijds werd het terrein na de rijst nog voor 
cene andere cultuur gebruikt en anders aan zich
zelf overgelaten en een nieuw stuk ontgonnen.

De ladangbouw in de Buitenbezittingen heeft 
in hoofdzaak op dezelfde wijze plaats, met 
kleine afwijkingen, welke aan plaatselijke om
standigheden toegeschreven moeten worden. In 
de binnenlanden van Sumatra, waar een groot 
deel der inlandsche bevolking een nomadisch 
leven leidt, is do ladangbouw op vele plaatsen de 
eenige vorm van landbouw. In hef bekende werk 
„Dwars door Sumatra, Tocht van Padang naar 
Siak” vermeldt de houtvester Koordens be
langrijke bijzonderheden over een ladangbouw 
in Midden Sumatra, waaruit blijkt, dat het oer
woud opengekapt wordt en de gevelde boomen 
worden verbrand, waarna de grond met den pa- 
tjoel oppervlakkig wordt bewerkt en met rijst en 
eenige andere gewassen wordt beplant. Men zaait 
onmiddellijk in kleine plantgaten, die met den

Van veel invloed op den groei der rijst is het 
gebruik van goed gesorteerd zaaizaad, alles van 
dezelfde variëteit, dus ook op den zelfden tijd 
rijpende. Voor zaad zijn zooveel mogelijk do 
zwaarste, volkomen ontwikkelde, harde korrels, 
die het meest do karakteristieke eigenschappen 
der soort bezitten, te gebruiken. De korrels boven 
aan'de pluim zijn meest beter ontwikkeld dan 
die onderaan en dus voor zaaizaad te preferccren. 
Ingeval de rijst, zooals op Java nog veel geschiedt, 
pluimsgewijze in den nat bewerkten grond der 
kweekbeddingen wordt uit gelegd, kan men na
tuurlijk geen korrelsgewijze sorteering toepassen, 
maaralleen de beste pluimen uitzoeken, namelijk 
die, welke rijp, goed gevuld en naar het uiterlijk 
van ééne soort zijn.

Zaad wisseling, dus het gebruik van zaad van 
cene andere streek, kan bij de rijst ook voordoe - 
lig zijn. De omstandigheden van grond, wateren 
klimaat mogen echter bij de streek, van waar het 
zaad komt en waar het gebruikt wordt niet te 
veel verschillen en waar het eene nieuwe varië
teit betreft, kan men eerst over de waarde oor- 
deelen, wanneer ook het resultaat van cene vol
gende generatie bekend is.

II. Cu It u u r v a n r ij s t i n Ne d.-I n d i ë. 
Men kan in Indië twee hoofdvormen van rijst
cultuur onderscheiden, namelijk 1°. de cultuur op 
onbewaterbare gronden, die meestal tijdelijk 
daarvoor gebezigd worden en niet geterrasseerd 
zijn, de zoogenaamde gaga (jav.) of la- 
dang (mal.) of hoe ma (soexd.) en waar
op de als bergrijst (pari gaga enz.) boven 
reeds genoemde cultuurvorm van Oryza sativa ge
teeld wordt, en 2°. de cultuur op bewaterbare 
gronden of geterrasseerde gronden, waarop het 
regenwater door walletjes wordt teruggehouden, 
de algemeen bekende sawahs. Op die gronden 
wordt als regel de gewone natte rijst (pari s a- 
wah) geteeld, maar somtijds, wanneer gebrek 
aan water de cultuur van den gewonen vorm on
zeker maakt, ook wel bergrijst (g a g a).

De blijvende, onbewaterbare gronden, de zoo
genaamde tegalgronden, t ë g a 1 a n of t i- 
par1) (soexd.), die voor allerlei cultures wor
den gebruikt, dienen somtijds ook voor de cul
tuur van rijst, in dit geval bergrijst. In hoofdzaak 
geschiedt dan de cultuur op dezelfde wijze als op 
de gaga’s. Dit is ook het geval met de cultuur van 
rijst in Deli, waar deze door de Maleischo bevol
king na tabak op de gronden der Europeeschc 
ondernemers geteeld wordt. Dit is eene soort 
ladangbouw.

A. Gaga- of ladangbouw. — Deze wijze van 
rijstbouw kwam op Java vroeger veel alge meener 
voor dan tegenwoordig. De beschikbare gronden 
zijn sterk verminderd en in 1874 werd van Gou- 
vernementswege bepaald, dat zonder toestem
ming van de autoriteiten door de inlandsche be
volking geen woeste gronden voorden aanleg van 
gaga’s mochten worden in bezit genomen en dat 
daarbij aan bepaalde voorwaarden moest worden 
voldaan. Zie ONTGINNING. Voor de Buiten-

vroc-
va

I

1) De Bic 1. t., bl. 15 noemt „tipars” ont
ginningen voor den drogen rijstbouw, aange
legd op gronden, welke de Soendanees „lëgal” 
noemt, dus op terrein, dat te voren niet met 
zwaar bosch bedekt is geweest. De tëgalan van 
M.-Java zou dus niet identiek zijn met de tipar 
van de Soendalanden.
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den grond, en de zaaitijd wordt zóógckozen,datdc 
groeiperiode in den regenmoesson valt en hetrijpen 
aan het einde van den regentijd. In N.-Bomeo 
begint de regen moesson circa een tot twee maan
den vroeger dan op Java en eindigt iets vroeger.

De Dajak is niet minder bijgeloovig dan do 
Javaan. Hij neemt daarom bij zijn ladangbouw 
verschillende formaliteiten en ceremoniën in acht, 
hecht veel aan goede en kwade teekens en acht 
offerfeesten ook onmisbaar voor het welslagen 
van zijn padi.

Bij de Kajan-Dajaks van C'entraal-Bomeo, 
over wie Dr. A. W. Nieuwen huis uitvoerige mede- 
deelingen doet, wordt de rijstcultuur uitsluitend 
op ladangs gedreven Deze verschillen weinig 
van die van Noord-Borneo. Bij het oogsten wordt 
de rijsthalm met een eind van den stengel af- 
gesneden, waarvoor de vrouwen haar gewone 
huishoud mesje gebruiken. Bij het bewerken der 
velden en andere werkzaamheden helpen zij el
kander. Hun eeredienst staat ook in nauw ver
band met den rijstbouw en de groote godsdien
stige feesten van het jaar vallen samen met het 
begin der verschillende werkzaamheden. Deze 
worden onderscheiden in houtkappen, branden, 
zaaien, wieden, oogsten, einde van den oogst en 
het vieren van nieuwjaar en het begin van een 
nieuwen rijstbouw. De feesten bij zaaien en begin 
van een nieuwen rijstbouw zijn de voornaamste. 
De rijst wordt daarbij als bezield voorgesteld en 
ook bij hen worden vele formaliteiten in acht ge
nomen.

De cultuur in de Minahasa wordt beschreven 
door den zendeling N. Graafland in Mededeelin- 
gen van het Ned. Zendelinggenootschap, 8e jaar
gang, bl. 6 c. v. Onder het medegedeelde valt te 
vermelden, dat in die streken vroeger eens in de 
twee jaar rijst geplant werd. Door tusschenkomst 
van het Gouvernement doet men het nu elk jaar 
De Minahasa-rijst, waarvan verschillende soorten 
naarpersonenzijn genoemd,is minder goed,vooral 
minder duurzaam dan de Javarijst. Daarom 
wordt zaaipadi van Java ingevoerd. De inheem- 
sche laat zich echter gemakkelijker dorschen (uit
trappen). Eerst wordt maïs geplant en daarna 
rijst, vroegrijpende en laatrijpende in vakken 
naast elkaar.Bij hot oogsten wordt zelden gebruik 
gemaakt van een rijstmesje, maar de halmen wor
den eenvoudig aan het eind der stengels met 
vinger cn duim afgeplukt. Do werkzaamheden 
geschieden,evenals op verschillende andere plaat- 
in Ned.-Indië, veelal in gemeenschap (mapaloes)

B. Saivakbouiu. — a. Op Java. Meer in over
eenstemming met de groei voor waarden van de- 
rijstplant en daarom meestal een grooter en beter 
product opleverend is do cultuur van rijst op 
sawah’s, de op Java bijna uitsluitonde vorm van 
rijstcultuur cn die voor de wereldproductie van 
zeer veel grooter beteokenis is dan die op droge 
terreinen.

Naar den aard van den grond en de meerdere 
of mindere bewaterbaarheid worden de sawah’s 
op" Java verdeeld in (Zie Mayer, De Javaan als 
landbouwer on veefokker, bl. 9):

1. sawah lo h, dit zijn vette, zoogenaamd 
van levend water voorziene velden;

2. sawah tjëngkar, of g a r e s, dit 
zijn magere, niet of slechts van weinig levend 
water voorzieno velden;

3. sawah r w a, voldon, die op altijd 
vochtige moorasgronden zyn aangelegd;

pootstok in den grond zijn gestoken en oogst van 
denzolfden grond gedurendo drio tot vijf malen, 
waarna hij verlaten wordt om misschien in do 
eerste 60 jaren niet weder in cultuur te worden 
genomen.

Over den ladangbouw in de residentie Pa- 
dangscho Bovenlanden vindt men eonige aan- 
teelceningcn van den controleur G. do Waal in 
het Tijdschrift van het Bataviaascli Genootschap 
1885 blz. 400, waar behalve de beschrijving van 
de cultuur, die vrij wel met die van Koordcrs 
overeenkomt, uitvoerige bijzonderheden ver
meld zijn over de geteelde rijstsoorten, de ver
schillende grondsoorten, do ceremoniën cn de 
Maleischc benamingen van alle onderdeden van 
den ladangbouw, ook over de perioden van de 
ontwikkeling van de rijst en den duur dier perio
den. Slechts bij uitzondering wordt in de streek, 
waar de berichtgever zijne waarnemingen heeft 
gedaan (onderafdeeling Limapocloeh Kota), de
zelfde grond twee achtereenvolgende jaren 
beplant. De afgeoogsto ladanggrond wordt na 
den eersten rijstoogst aan zich zelf overgelaten cn 
gaat langzamerhand weder in bosch over. Na 
verloop van jaren wordt hij wederom voor ladang 
gebruikt en in orde gemaakt.

Omtrent den ladangbouw van M. Sumatra 
vindt men verder bijzonderheden in het belang
rijke werk: Volksbeschrijving van M. Sumatra 
door A. L. v. Hasselt. In Rawas en Lëbong (Pa- 
lcmbang) onderscheidt men twee soorten van 
droge rijstvelden, de gewone ladang, in Rawas 
djadjaran noegal genoemd, en de met zorg be
werkte velden, die daar djadjaran badjak of bër- 
tanam heeten. Deze laatste zijn velden, die geheel 
van allo boomstronken en wortels gezuiverd zijn. 
Na twee- of driemaal ovcrhocks geploegd te zijn, 
wordt de akker bij herhaling geëgd, waarvoor een 
bijzonder soort van egge gebruikt wordt, dooreen 
karbouw of een koe getrokken. Do padi wordt op 
de aldus bewerkte velden niet direct uitgezaaid, 
maar als bibit van kwcckbeddingen ovcrgeplant. 
Dat planten geschiedt op rijen, die zoover van 
elkaar staan, dat het wieden met den ploeg kan 
plaats hebben, waarvoor een koe of een stier ge
spannen is. De veldarbeid vangt gemeenlijk in 
Juli aan, en in Maart of April wordt er geoogst.

In hetzelfde werk vindt men voorde opbrengst 
van padi op ladangs in do Padangsche Boven
landen 13 tot 15 pikocl por hectare aangegeven, 
terwijl maar zelden een cijfer van 25 pikool be
reikt wordt.

Over Atjèh vermeldt Dr. C. Snouck Hurgronjo 
in het bekende werk De Atjehers o. a., dat men 
op de Oost-en Westkust, wel ladangs aanlegt om 
den bodem dooreen jaar rijstbouw voorde peper- 
cultuur geschikt te maken. Behalve padi on peper 
plant men in de ladangs suikerriet, lombok, 
uien, enz.

Over den ladangbouw op Bornoo onderdo Da- 
jaks komen enkele bijzonderheden voor in liet 
werk „The natives of Sara wak and British North 
Borneo” van Hcnry Ling Roth. In hoofdzaak 
heeft deze op dezelfde wijze plaats als op Su
matra.

Hoewel voor den aanlog van deze tijdelijke 
rijstvelden de voorkeur wordt gegeven aan hoog
gelegen terrein, zoo worden toch ook wel laagge
legen vochtige terreinen gebruikt, hetgeen even
eens op Sumatra het geval is. De droge maanden 
worden gebruikt voor het plantklaar maken van
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Grooto ontginningen, met het doel de gronden 
voorden aanleg van sawah’s te gebruiken, komen 
op Java alleen nog voor op plaatsen, waar van 
gouvernementswego nieuwe irrigatie werken zijn 
aangelegd en kleinere ontginningen voor hetzelf
de doel zijn ook langzamerhand vrij zeldzaam ge
worden. Waar zoo’n kleine ontginning nog voor
komt, wordt gewoon lijk eerst do waterleiding ge
maakt. Bij do prise d’eau (bijv. vóór een stuwdam 
in een rivier!je of leiding) begint de Javaan een
voudig in de richting van het to irrigeeren veld te 
graven, daarbij zorg dragende, dat zoo min 
mogelijk van do rechte lijn wordt afgeweken, met 
dien verstande evenwel, dat de richting zóó ge
nomen wordt, dat het water, in verband met do 
helling van het terrein, geregeld op eeno gepaste 
diepte blijft nastroomen. De uitgegraven aarde 
wordt langs de kanten opgestapc ld en met den voet 
of pat joel vast gedrukt en zoo noodig worden de 
kanten der leiding met takken en graszoden ver
sterkt. Deze worden dan door in den grond ge
slagen palen vastgehouelen. Om stukken steen 
graaft hij heen of slaat deze stuk met pikhouweel 
(ijoetjoek dandang) of koevoet (Iinggis). Is hot 
maken der leiding naar wersch geslaagd, dan 
wordt de grond op dezelfde wijze ontgonnen als 
bij de g&ga- en ladangbouw plaats heeft of, zoo 
dit met een tegalgrond, die tot sawah wordt ge
maakt niet noodig is, direct met terasseeren be
gonnen. Hoe sterker de helling van het terrein, 
des te smaller zullen in het algemeen de terrassen 
en des to kleiner de enkele vakken (pètaks) wor
den, waarin do terrassen worden verdeeld. Men 
kan de grootte op 10 tot 200 en meer Aren stellen 
Bij groote vakken veroorzaakt het zuiver water
pas maken meer moeite dan bij kleinere. Na het 
terrassceren legt men direct de galërgans om do 
enkele vakken aan en daarna laat men het veld 
order water loopen, waarbij in den beginne goed 
wordt toegezien of de galcngans ook water door
laten. Is dit liet geval, dan worden deze met be
hulp van graszoden of iets anders hersteld.

De vorm van de vakken wijkt dikwijls vrij 
sterk van den rechthoek af en wordt niet altijd 
even rationeel gekozen. De bewerking en be
handeling van de nieuwe velden geschiedt nu 
verder op dezelfde wijze als bij reeds bestaande 
sawah’s. Do oogst is echter in de eerste jaren ge
middeld minder. Er wordt dan ook voorloopig 
geen landrente van betaald.

Cultuur op sawah’s. In den regel 
wordt op Java op de sawahgronden bij uitslui
tend inlandsche exploitatie éénmaal por jaar rijst 
geteeld in hoofd zaak gedurende den Westmoes
son. In den Oostmoesson teelt men dan, wanneer 
dit niet op van regen afhankelijke sawah’s on
mogelijk is, een minder water cischend tweede ge
was (péléwidji) als kat él & po hoen g [Cassave), dja- 
goeng (Maïs), térong (Solarium-soorten), lombok 
(Spaansche peper), timoen (komkommer), widjèn 
(Sesamum indicum) en verschillende kaljang- 
soorten en knolgewassen. Waar veel water be
schikbaar is, tracht men echter gewoonlijk twee
maal per jaar rijst to tolcn, wat in dit geval dan 
voordeeliger is dan éénmaal padi en verder oen 
droog gewas. Do Oostmoe.ssonaanplant heet dan 
pari gadoo er in overeenstemming daarmede 
spreekt men van sawah gadoe. Er zijn streken, 
waar zelfs 5 oogsten in twoe jaar worden verkregen, 
hetgeen echter uitzonderingen zijn. Uit den aard 
der zaak worden in zoo’n geval geen padisoorten

h b&n&r&wit, moeras-sawali, 
de grond op gezette tijden van liet jaar

4. 8 a w a
waarvan 
opdroogt;

5. sawah i 1 ö r, of banjoe o e r i p l), 
velden, van levend water voorzien en ten allen 
tijde bcvloeibaar (in de Soendalanden s. solokan);

6. sawah tadah oedan of tadah
t. o e s a n, velden, van regen afhankelijk (s. gélö- 
doeg in de Soendalanden);

7. sawah boentar, velden, die het 
verst, van do waterleiding verwijderd liggen, en 
het laatst water daaruit ontvangen; en

8. sawah toempang of s. banjoe 
toempan g, velden, die direct water uit de 
leiding krijgen, omdat zij er aan gelegen zijn.

De benaming toempang wordt in enkele stre
ken meer bepaaldelijk gebruikt voor sawah’s 
in het gebergte, die in vorenbedoeld geval ver- 
keeren, terwijl de sawah’s, die in de laaglanden 
het dichtst bij de waterleiding liggen, dan sawah 
tjëdak wangan worden genoemd.

Zoowel de sawah’s, die van den regen afhanke
lijk zijn als de overige zijn op geterrasseerd ter
rein aangelegd. In het eerste geval is het uitslui
tend versch gevallen regenwater, dat voor bc- 
vlociing dient, terwijl bij sawah’s, van levend 
water voorzien, het bevloeiingswater afkomstig 
is van bergstroompjes of rivieren (kali’s) en bron
nen, ten deele ook van versch gevallen regen. In 
beide gevallen zijn' de geterrasseerde gronden 
door dijkje8 (galëngans) in vakken (pè:ak, ko- 
tak) verdeeld, waarbij de dijkjes dienen om het 
water tegen te houden.

De van regen afhankelijk sawah’s kunnen uit 
den aard der zaak alleen in den regenmoesson 
voorde cultuur van sawahrijst gebezigd worden.

Volgens het Koloniaal Verslag van 1916 be
stonden, buiten de particuliere landerijen, de 
3.400.621 bouws sawahgronden op Java en 
Madoera in 1915 uit 2.270.915 bouws sawah van 
levend water voorzien, 1.051.205 bouws sawah 
van regen afhankelijk en 78.501 bouws moeras
sa wah terwijl nog bovendien 2.340.885 bouws 
tëgalvelden in cultuur waren.

In tegenstelling met de overige sawahgronden, 
die behalve voor rijstcultuur ook voor de cultuur 
van zoogenaamde tweede gewassen (palawidjé) 
en gewassen voor de wereldmarkt als suikerriet, 
en tabak dienen, kunnen de moerassawah’s met 
hun vele water voor niet veel anders dan natte 
rijst gebruikt worden.

Naar de ligging worden op Java de sawah’s nog 
weer onderscheiden in sawah ngaré, die in do 
vlakte zijn gelegen en sawah pagoenoengan, in het 
gebergte gelegen. Een nieuwe sawah of pas ont
gonnen grond heet, in verband met do eerste 
bewerking, namelijk het wegkappen (babad) van 
het struikgewas en de lagere takken, sawah ba- 
badan, en zoo heeft men nog andere namen, 
verband houdende met gebruiks- en eigendoms
rechten (Mayer, 1. a.).

Nieuwe aanleg van sawah’s.

1) De Bie, De landbouw der inlandsche be
volking op Java, 1901, bl. 3, geeft aan s. banjoe 
oerip eene eenigszins andere beteekenis. Hij 
zegt, dat daarmede bedoeld worden de zooda
nige,die het irrigatie water uit bronneD of wellen 
bekomen, of velden waarvan het water door do 
o mg. ven de hoogere kanten heensiepelt.
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gebruikt, die zeer Iaat rypen J) on do kweekbed - 
dingen worden op een afzonderlijk stuk aange
legd, zoodat do rijst vooreen volgend go was reeds 
gezaaid, is wanneer het vorigo nog op hot veld 
Btaat-

Het is dus meestal de al of niet ruimo beschik
king over irrigatiewatcr, die de vraag bcheerscht 
of men padi en een droog gewas of tweemaal 
padi in hetzelfde jaar zal telen. Door sommigen 
wordt wel gezegd, dat tweemaal padi den grond 
uitput en door anderen dat het dc zoogonaamdo 
&mé mèntèk, eene zeer verbreide padiziektc, be
vordert. Ingeval een ruim gebruik van bevloei- 
ingswater wordt gemaakt, zal dit echter in het al
gemeen niet het geval zijn en eerder het tegendeel 
zijn waartenemen.Waarde Oost moesson padi eene 
mindere opbrengst mocht geven, behoeft dit nog 
niet het gevolg te zijn van gronduitputting door 
het vorige gewas.

Op de plaatsen, waar do sawahgronden niet 
uitsluitend voor inlandsche cultuur dienen, maar 
periodiek voor de teelt van gewassen, die pro
ducten leveren voor de Europoesche markt, als 
suikerriet, worden deze dikwijls langer dan een 
jaar aan de rijstcultuur onttrokken. Uit den aard 
der zaak worden dan de omstandigheden der cul
tuur eenigszirs anders.

Wanneer bij uitsluitend inlandsche cultuur 
éénmaal per jaar padi geteeld wordt, begint men 
gewoonlijk ongeveer October, dus tegen den re
gentijd, de gronden voor de cultuur gereed te 
maken —men zegt wel tegen den tijd, dat dc ge
vleugelde generatie der witte mieren (larons) de 
parirgsvlucht beginnen. Het tijdstip wordt ge
woonlijk door de gezamenlijke eigenaren van een 
complex sawah’sna gehouden overleg vastgesteld. 
Deze helpen dan ook elkaar. Bij pari gadoe loopen 
de planttijden iets meer uiteen dan bij hol één
maal rijst plan'en.

De eerste werkzaamheden bestaan in hot her
stellen van doorgebroken of beschadigde of ook 
wel in het opbroken en elders oprichten van 
stuwdammen (zie BEVLOEIING), of waar dit 
niet noodig is, in het uitdiepen en zuiveren der 
irrigatieleidingen. Wanneer dit geschied is, zal 
gewoonlijk begonnen worden met eerst do zaad- 
heddingen (pawinihan) in gereedheid te 
brongon. Op Java wordt namelijk slechts bij 
uitzondering do rijst direct op het veld uitge
zaaid (s a w o o r), maar meestal een aanplant 
gemaakt door jongo plantjes (b i b i t) van kweelc- 
beddingen over te planton. Tegen het direct uit- 
zaaion heeft men hot bezwaar, dat de aan plant 
licht onregelmatig wordt, dat voor do bewerking 
dor gronden mindor tijd overschiet, dat door het 
langer te veld staan meer tijd aan wieden moot 
worden besteed en dat meer water noodig is. 
Waar men hot op Java mot voordeel doet, leont 
do aard der gronden er zich toe.

Hoewel hot niot te ontkennen valt, dat bij 
direct uitzaaien do padi sneller rijp is on do kos
ten van overplanting bospaard wordon, zijn do 
genoemde bezwaron zóó groot, dat torecht bij 

Java govolgdo wijze van

grond boworking direct uitzaaien in het 
algemeen niet wordt gedaan.

Kwooking van bibit. Do bowerking 
van den voor het kweekbed bestemden grond 
geschiedt in hoofdzaak op dezelfde wijzo als die 
van het gohcolo veld, met het verschil, dat alles 
met meer zorg, hoewel in kortoren tijd plaats 
heeft. Door een dijkje (galëngan) om het 
uitgekozen gemakkelijk bcvloeibare stuk kan 
men het eon tijdlang onder water zetten om ver
volgens don grond in natten staat to ploegen, te 
egge
t joel te bewerken. Hot einddoel is, een uitgezuur- 
den grond te krijgen, waarvan de modderige 
bovenlaag volkomon waterpas ligt, goed door
werkt is, en vrij van alle onzuiverheden, als plan
tenwortels van een vo ig gewas, enz. De geheele 
bewerking duurt vrij lang, vooral omdat eene 
vrij langdurige, hoewel zeer zachte doorstroo- 
ming van water over het kweekbed gewenscht 
is om plantendeelen tot volledige ontleding te 
brengen en behoorlijke uitzuring te verkrijgen. 
De bewerking zelve kan men stellen op ^ 10 
dagen en de doorstroomingstijd van het water 
op + 20 dagen. Wanneer het kweekbed klaar 
is wordt er somtijds een heg (pagar) omheen 
aangebracht, ter beschutting tegen losloopend vee, 
wilde varkons, enz.

De uitgestrektheid der kweekbedden bedraagt 
i 30 [] R. roeden vcor één bouw en de hoe
veelheid zaadpadi gewoonlijk van 50 tob 100 
kati’s per bouw. Vóór het uitzaaien worden de 
kweekbedden somtijds door paadjes in bakken 
verdeeld.

Het uitzaaien geschiedt of door de geheele plui
men, met de steeltjes in den modder vastgedrukt 
en met do zijtakjes min of meer uitgespreid, uit 
te leggen (o o r i t a n) of door de enkele korrels 
(gabah) gelijkmatig uit to zaaien (sëbaran). 
Bezwaren van de oeritans zijn vooral, dat de 
korrels te dicht on ongelijk bij elkaar komen te 
liggen, waardoor de bibit zwakker wordt en een 
deel der korrels niet opkomt of plantjes geeft, 
die door andero verstikt worden, de onmogelijk
heid om het zaad goed te sortceren en de groo- 
tere hoeveelheid benoodige zaadpadi. Tegen
over 80 tot 100 kati’s zaadpadi per bouw voor 
een oeritan zullen ongeveer 50 tob 60 kati’s staan 
voor een sebaran.

Volgons wijlen K. F. Holle (zie HOLLE), den 
bekendon deskundige op het go bied der rijstcul
tuur, zou het grootste voordeel van een sebaran 
zijn, do mogelijkheid, een bohoorlijken afstand 
tusschen do uitgezaaido korrels to houden. Hij 
wenschte ijl to zaaien on dan l1/, kati gabah per 
Q roedo to gebruiken. Het gevolg van het ijl 
uitzaaien is dan, behalve besparing van zaadpadi, 
het snollor grooien en hot storker worden van 
de bibit.

Bezwaron van heb korrelsgowijze uitzaaien zijn 
1°. hot minder vastliggen van do enkele korrels; 
dezo spoolon gomakkolijkor wog dan do goheele 
pluim on zinkon eordor to diep in den modder, 
2°. bij ijlen stand van do plantjes oniiwikkolt zich 
het onkruid storkor, 33. bij weinig geoofendheid 
van den zaaier kan het zaad ongelijk komen to 
liggen, on 4°. hot uittrekkon van de bibit gaat 
bij korrelsgowijze uitzaaien minder gemakkelijk 
dan pluimsgowijze.

Do voordoelen der sebarans wogen echter mees
tal op togon de nadeelon, hotgoen do oorzaak is

i ?

langs do kanten en hoeken met den pa-n en
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J) Wanneer dc tijd het toelaat, verdienen laat 
rijpende padisoorlen de voorkeur boven vroeg- 
rijpende (géndjah),omdat de opbrengst van dc- 

laatstc zoowel kwantitatief als kwalitatief 
in den regel minder is.
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voorkomen. Er blijft eclitor zooveol water in do 
bewerkte vakken, dat door liet ploegen een 
zachte modder ontstaat.

Na dozo eorsto bewerking blijven do velden 
eenigon tijd liggen. Zij mogen daarbij niet weer 
uitdrogen, hetgeen kan worden voorkomen door 
van tijd tot tijd wat water to laten toevloeien. 
Hoe meer water hoo boter, althans wanneer dit 
in znchto bowoging blijft, dus niet stagneorend 
is. Hot best is, het water zachtjes te laten door- 
stroomen. Dit heeft dan golegonheid lucht op te 
neraon, waardoor schadelijke bestanddeelen 
den grond worden geoxydeerd en vernietigd en 
zoogenaamde uitzuring plaats heeft.

Heeft, liet water voldoenden tijd gehad (14 tot 20 
dagen) om den grond te kunnen ontzuren, dan 
vangt de tweede beplocging (t r o n d j o 1) aan, of 
wanneer de grond dezo bewerking niet behoeft, 
wat bij weinig zand bevattenden ,voehtigen, die
pen grond (s a w ah dal e-m) het geval kan 
zijn, dc eerste egging (a n g ga r o e)./

Na conigen tijd wordt het veld zoo noodig nog 
cens of zelfs nog t wee maal met de Javaansche egge 
(g a r o c) bewerkt en do grond tevens gelijkge
maakt (a n g 1 è r). Voor het gelijk en waterpas 
maken wordt niet alleen de egge gebruikt, maar 
ook de patjoel of een blok, dat op de wijze van 
een eg over den grond wordt getrokken. Grooto 
kluiten worden steeds verbrokkeld en verder 
wordt de grond nog wel met eene hark van half 
vergane plantendeelen, wortels enz. gezuiverd. 
De duur der bewerking van sawahgrond is ge
woonlijk 50 tot 60 dagen, soms zelfs langer. Bij 
beschikking over veel water kan het echter in 
korteren tijd, zonder dat de groei dor padi er 
door zal lijden. Het is trouwens duidelijk, dat 
als het gevolg van terreinsomstandigheden, vóór- 
vrucht, arbeidskrachten, on niet het minst door 
plaatselijk gebruik zich verschillen zullen voor
doen, ook in den tijd, die aan elk der bewerkin
gen wordt besteed, hot aantal malen ploogen en 
eggen, enz.

Bemesting wordt gewoonlijk niet toege
past. Het met het irrigatiewater op de velden ge
brachte slib is in den regel rijk genoeg aan plan- 
tenvoedingsstoffen om hot verlies aan die stoffen 
door do rijst to vergoeden. Om uitputting van 
den grond te voorkomen behoeft men dus ge
woonlijk geen bemesting toe te passen. Eene an
dere vraag is, of rundor-, karbouwen- of paardon- 
mest de opbrengst der sawah’s zoodanig doet 
toenemen, dat do toepassing rendabel is. Dit is 
gebleken niet altijd het geval to zijn en hot is zeer 
begrijpelijk, dat do Javaan dozen mest, waar hot 
mogelijk is, liever voor zijne droge gewassen» 
bijv. tabak, gebruikt en de padi van de nawerking 
laat profiteoren. Op vele plaatsen wordt do mest 
niet eens verzameld, zoodat het daar meer zor
geloosheid van den inlander is, dat hij deze niet 
voor de rijst gebruikt dan berekening of liet ge
volg van bemestingsproeven.

Waf men bij de waarde van den dierlijken mest 
voor do natte rijst niet uit het oog mag verliezen 
is ton eerste het feit, dat door de natte bewer
king en het voortdurend onder water staan van 
het veld do ontbinding van de mest in don grond 
niet steeds in de goede richting zal verloopon, 
waartoo ook do hoogo temperatuur zal bijdragen, 
ten tweede bevat de op Java verzamelde most 
door de inrichting dor stallen en de wijze van 
verzamelen minder urincdeelen dan do in Europa

dat eerstgenoemde manier moer wordt toegopast.
Het uitdorschen van do ga bah voor een sëba- 

ran geschiodt gewoonlijk door aftrappen met den 
voet. Hot zaad wordt vóór het uitzaaien eerst 
eenige uron of langer in water geweekt (r è n- 
d e m), ook bij pluimsgowijzo uitzaaiing, somtijds 
nadat bij hot water nog wat kalk of asch is ge
voegd, waarmede het zaad ook na het weeken 
wel wordt gemengd. Het geweckte zaad laat men 
dikwijls eerst nog tusschcn pisangbladeren in 
een mand ontkiomen en zaait het dan pas uit. 
Na het uitzaaien of het uitleggen van de plui
men wordt eene dunne laag water op het veld 
gebracht. Dit water wordt van tijd tot tijd ver- 
verscht, waarbij mon het ’s nachts laat afloopon 
en het ’s morgens weer laat toestroomen. Even
als bij de irrigatie van liet veld zelve, geschiedt 
dit afloopen on toestroomen door eene met den 
patjoel gemaakte eenvoudige opening in het om
gevende dijkje (g a 1 ë n g a n), op enkele plaatsen 
met een bamboekoker in het dijkje. Is de bibit 
grootor geworden, dan laat men dagen achter
een het water dag en nacht doorstroomen, ter
wijl daarentegen eenigen tijd vóór het overplau- 
ten het kweekbed ook wel overdag droog blijft 
liggen. Dit duurt echter niet zoo lang, dat de 
grond hard wordt of begint to scheuren. Kort 
vóór het overplanten moot steeds weer water 
op het bed gebracht worden om het uittrekken 
van de bibit to vergemakkelijken.

Ongeveer 351 ot 50 dagen na het uitzaaien kan 
in het laagland gewoonlijk mot overplanten wor
den begonnen. Het is gowenscht de bibit niet 
ouder te laten worden dan noodig is. In het 
hoogland moet men het overplanten iets langer 
wachten dan in het laagland, omdat de groei daar 
angzamer is en van vrocgrïjpende padi (g é n- 

d j a h) is de bibit eerder overplantbaar dan van 
laatrijpende (d a 1 ë m).

Bewerking van het veld; plan
ten, onderhoud van don aanplant 
on oogsten. Omstreeks denzelfden tijd, 
dat de kweekbedden bewerkt on vervolgens be
zaaid worden, begint men de sawahvelden vaks- 
gewijze onder water te laten loopen, dus men 
brengt water op de met galëngane omgeven vak
ken, waarin de terrassen zijn verdeeld. Ingeval 
de rijst volgt op suikerriet of een ander gewas, 
dat eene intensieve grondbewerking eischt, zoo
dat het voor die bewerking vroeger noodig was 
een deel der galëngans te verwijderen, zullen te
voren eerst nog nieuwe moeten worden gemaakt. 
Men maakt zulke galëngans bovenaan gowoon- 
lijk ongeveer 35 c.M. breed, onderaan 50 c.M. on 
de hoogte ook 35 c.M. Op de eene plaats zullen 
zo uit den aard der zaak sterker moeten zijn, dan 
op de andere. Tijdens de gcheele bewerking be
hoort er voor gezorgd te worden, dat ze goed 
dicht zijn. Ze moeten dus geregeld worden na
gezien en waar noodig versterkt, dichtgestopt 
en schuin af gestoken (tam ping, jav.).

Wanneer de grond na een dag of 10 door het 
onderwaterzetten goed doorweekt is, vangt men 
op Java met de bewerking met den sawahplocg (zie 
LANDBOUWWERKTUIGEN) aan. Een Euro- 
peesche ploeg schijnt voor de bewerking van den 
doorweekten grond te zwaar zijn te. Waar men niet 
kan ploegen (ml o e k o o) geschiedt de bewer
king met den patjoel. Tijdens het ploegen wordt 
de toe- en af voer van water tijdelijk gestaakt, 
hetgeen noodig is om slibvorhes door afspoeling to

van
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verzamelde, terwijl juist do urine do waarde dor 
most in storko mate vorhoogt on ton dorde is de 
voeding van het veo niet sterk on daardoor do 
most ook niet krachtig.

Stikstofrijko kunstmest gaf evenals bij suikor- 
eene aanmerkelijke verhooging 

aankoop staan

Ion. Men laat dit dan zeer langzaam toovlocion. 
Na ongeveer 10 to.. 12 dagen, wanneor de plantjes 
zich hersteld hebben (1 i 1 i r), laat men somtijds 
het veld voor oono voikomon watervervorsching 
geheel droogloopcn, doch vóórziet het daarna 
direct van versch water. Het veld veroischt 
steeds oplottondheid. Het water moet telkens, 
wannoer daarop schuim to voorschijn komt, 
vcrvorscht w'orden.

riet ook bij padi 
van opbrengst. Do kosten 
echter een algemeen gebruik in den weg.

De rijst profn eert wel van do nawerking dor 
bij riet en tabak gebruikte meststoffen, namelijk 
in de streken, waar die gewassen voor de Euro- 
pcesche markt worden geteeld. Met suikerriet 
als vóórvrucht zal de rijst moeten profiteereu 
van do nawerking der bemesting met zwavel
zure ammoniak, die bij de rietcultuur veel ge
bruikt wordt. Dr. P. van dor Eist schreef daar

van

Wanneer do uitstoeling 
(g o o n d a) heeft plaats gehad, behoeft men niet 
meer zoo voorzichtig met het water te zijn, maar 
wannoer de padi in do aron schiet, moet weer 
ruim water worden gegeven.

Hoewel daaraan volstrekt niet de hand wordt
gehouden, kan men rekenen, dat tweemaal ge
wied behoort to worden, voor welk doel sommi
gen het veld eerst laten droogloopen. Gewoonlijk 
geschiedt het vrij zorgeloos. Het onkruid wordt 
dikwijls eenvoudig met do voeten in den mod
der getrapt, zelden behoorlijk uitgetrokken en ver
wijderd. Inboeten (s o o 1 a m) wanneer dit bij 
uitzondering gedaan wordt, kan tegelijk mot den 
eersten koer wieden geschieden.

Men kan rekonen, dat de pari dalem in het 
laagland 5 to: 6 maanden na het uitplanten rijp 
is en de géndjah 1 tot ll/2 maand vroeger. Bij 
zeer zorgvuldige cultuur on ruime beschikking 
over irrigatie water kan do groeitijd ongeveer 
eene maand worden bekort.

Voor do verschillende groeiperioden van do 
padi zoowel vóór en na het uitzaaien op de 
kweekbedden als van het overplanten tot het 
rijp zijn heeft de Javaan verschillende uitdruk
kingen. Men vindt dezo vermeld in de geschrif
ten van Dr. Sollewijn Gelpke en die van L. 
Th. Mayor 1. c.

Ongeveor tegen don tijd, dat de bloei begint, 
worden wachthuisjes van bamboe (g o e boeg 
of ranggon) in do velden opgericht om van 
daaruit do padi, te kunnen bowaken. Van uit de 
wachthuisjes worden o. a. door het spannen van 
touwen, waaraan getrokken wordt, de vogels ver
jaagd. Daarvoor dienen ook windmolentjes (k i- 
tiran), die een gonzend geluid geven en toe
stelletjes, die door een waterstroom hetgewonschto 
schrikaanjagend geluid gevon, evenals andere 
toestellen om vogels to verschrikken, w ë d è n- 
w ë d è n genaamd.

Bij beginnende rijpheid buigt zich do pluim 
van do rijst door het gevuld wordon min of meer 
om on krijgt deze do karakteristieke kleur der 
soort. Ongeveer togen dion tijd laat men heb 
veld droog worden om rijpheid te bevorderen, 
in de vochtige bergstreken eerder dan in de 
vlakte. Aan het oogsten, dat meest door vrou
wen wordt gedaan, nomen in de eerste plaats 
deel allen, dio mede hebben geplant, maar daar
voor geen betaling hebben genoten. Dit oogsten 
geschiedt halm voor halm. Het daarvoor ge
bruikt wordendo mesje van eigenaardigo con
structie heet a n i-a n i, in do Soendalanden 
è t ó m *). Do pluimen worden daarmede af
gesneden met een stoel ter lengte van 30 c.M. 
Zij wordon in do hand, waarmede zij gesneden 
zijn, zoo lang vastgehouden tot deze vol is en 
dan in do andere hand genomen. Onder hot snij
den wordon de aan do stolen nog vastzittende bla
deren afgetrokken. Zoodra een bundel te groot

ontogen ceno mislukking van den padioogst in 
Madioon aan nawerking van voor den rictbouw 
gebezigden kunstmest toe, wolko bewering door 
anderen is tegengesproken geworden.

Wanneer do laatste bewerking van den grond 
heeft plaats gehad cn deze dus ook volkomen 
genivelleerd is, noodig om eono gelijkmatige ont
wikkeling van de padi'te geven, kan men direct 
met planten beginnen. Voor dit doel wordt eerst 
de noodigo hoeveelheid bibit, dio eeno lengte 
heeft bereikt van 20 tot 30 c.M. uitgetrokkon 
(t j a b o e t), in bossen gebonden, gowoonlijk mofc 
tic arit getopt, en over hot natte veld ter planting 
verdeeld (band jari, d. i. in rijen zetten), het
geen door mannen geschiedt. Het planten zelf ge
schiedt in den regel door vrouwen, ten deolefamilie
leden van den eigenaar of rechthebbenden. Dezo 
planfcsters, die dikwijls tot over do enkels in 
den doorweekten grond staan, nemen elk een bos
je zaailingen in do linkerhand, waarvan zij, na 
er het onkruid uit verwijderd te hebben, telkens 
^ 3 plantjes nemen, dio dan tezamen op dezelfdo 
plaats, met do worteltjes in den modder, meestal 
iets schuin, wordon geplant. Bij pari tjömpa 
(zonder kafnaald), dio beter uitstoelt, gebruikt 
men veelal telkens maar één plantje. Dio plant- 
wijdte varieert nogal. De minste is één këpël of 
de breedte der vuist. Dan heeft men de t j o e, 
de breedte van den vuist plus de lengte van den 
recht uitgestoken duim, één voet (s a k a k i) enz. 
Gemiddeld kan men den afstand tusschen do 
bundeltjes op 11 c.M. stellen, op vruchtbaren 
grond iets vorder dan op minder vruchtbaren 
en hooggelegenen. Er wordt, behalve op cenigo 
plaatsen in de Preangor, meestal niet op gelet 
of do plantjes in rijen komen te staan. Met cenigo 
moeite is dit echter wel mogelijk. Gewoonlijk 
worden voor het planten zooveel vrouwen geno
men, dat dit denzelfdcn of don volgenden dag 
afloopt. Men kan rekenen, dat 50 tot (30 vrouwen 
de uitgestrektheid van een bouw in 3 to! 4 uur 
af planten. Zij beginnen gewoonlijk ’s morgons 
tegen half 7 lol 7 uur on eindigon togen 10 tot 11 
uur. Het planten geschiedt ook wel door minder 
vrouwen, somtijds alleen door do vrouw van den 
eigenaar met eenigo vrouwolijko familieleden. 
Het komt ook voor, dat een deel ’s namiddags 
tusschen 4 en 0 uur wordt geplant. Ingeval het 
plantloon niet tijdens don oogst, aan welken do- 
zclfde vrouwen meestal deolnemen, wordt vor- 
rekend, krijgen zij behalve voeding nog eeno ge- 
ringo betaling.

Eerst 2 lo: 4 dagen na het planten wordt nieuw 
water op de sawahs gegeven, uit vrees, dat an
ders do nog niet vaststaando plantjes losspoo-

I

i
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i
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1) Ovor do inrichting on do wijzo van ge
bruik van het rijstmesjo zïo DeBio 1. c. bl. f>3.
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werkzaamheden op door kabalistischo berekenin
gen gevonden tijdstippen.

b. Sawahbouw in do Buitenbezittingen. 
Als regel kan men aannomen, dat in do 
Buitenbezittingen de sawahbouw op lagoron 
trap staat dan op Java. Er zijn echter 
uitzonderingen. Zoo deelt do toenmalige con
troleur F. A. Lief inek in den 8en jaargang van 
de Indische Gids uitvoerige bijzonderheden medo 
over de rijstcultuur op Bali, waaruit blijkt, dat 
do sawahbouw aldaar een zeer hoog standpunt 
inneemt. In het bedoelde artikel worden do 
instellingen, belastingheffing, bepalingen en for
maliteiten met betrekking tot den sawahbouw 
uitvoerig beschreven en aangetoond hoe o. a. 
door samenwerking van do deelhebbers aan een 
soebak (een complex sawah’s, dat met hetzelfdo 
water geirrigeerd wordt, heet soebak), eene goede 
regeling van de waterrechtcn is verkregen. De 
formaliteiten en offerfeesten blijken op Bali bij 
den rijstbouw van nog meer beteekenis te zijn 
dan onder de Mohammcdaansche Javanen.

Over den sawahbouw in de onderafdeeling Li
ma poelocli Kota (Sum. Westkust) vindt men 
bijzonderheden van meer teclmischen aard in 
een opstel van den vroegeren controleur G. 
de Waal in het Tijdschr. v. h. Bat. Gen. Dl 30. 
In dit opstel komt in de eerste plaats do 
verdeeling voor, die do Maleier van de ver
schillende padi- resp. poeloetsoorten maakt. 
De schrijver deelt verder med-, dat de sawah
bouw aldaar moet onderscheiden worden in den 
bouw op sawah’s met levend water (s a w a h 
b au t ja h) en die > op sawah’s, welke van den 
regen afhank lijk zijn (s a w a h babandar 
1 a n g i t). Bij de laatste is het water uitsluitend 
hemelwater en is er dus geen sprake van eene 
leiding. In den aanleg van waterleidingen zou do 
Maleier voor den Javaan niet onderdoen. Ecno 
speciaal Maleische wijze van wateropvoering is 
het gebruik maken van het waterrad (kin- 
tjir) i).

Het werk aan het kweekbed begint meestal 
reeds vóórdat de sawah voor de eerste maal om
gewerkt is. De uitzaaiing geschiedt korrelsge- 
wijze, nadat de korrels met fijngehakte bladeren 
zijn vermengd. Het scheiden van gabah en stroo 
geschiedt door uittrappen. Men heeft eene zekere 
voorliefde vo r droge kweekb. dden, omdat do 
daarop verkregen planten sterker zijn. Voor do 
overplanting worden de plantjes uitgetrokken, 
vervolgens eene nacht op het veld in water ge
plaatst, gedoopt in eene mestoplossing of mot 
drogen mest bestreken, en do toppen er afgo- 
sneden, waarna zo overgeplant worden op do 
eigenlijko sawah. Op sommige plaatsen hoeft men 
de gewoonte om vee, karbouwen, koeien of paar
den op de sawah rond to drijven om vóór do 
eigenlijko bewerking het onkruid te dooden en 
den grond reeds oenigszins om te werken en hot 
water erin te doen doordringen. Is de bewerking, 
die in hoofdzaak dezelfde is als op Java, afge- 
loopen, dan laat men den grond ccnigen tijd, 
meestal vrij kort, aan zichzelf over en begint dan 
te planten. De plantwijdto is gemiddeld grootcr 
dan op Java; evenals daar worden er 2 of 3 
plantjes bij elkaar gezet. Wanneer naf 2 maan-

is om vast-gohouden to worden, wordt hij dicht
gebonden en na van een merk voorzien to zijn, 

rgelcgd, waar do snijdster hemop het veld nee 
gemakkelijk kan terugvinden.

Na afloop van den oogst krijgt elk der snijd- 
6ters als snijloon een aandeel in den oogst, de 
zoogenaamde bawon. Tezamen bedraagt d t. 
aandeel gewoonlijk l/„—T/io van hct geoogste. Do 
snijdsters nomen hot haar toekomende direct mo
de naar huis. Het aan den eigenaar verblijvende 
wordt meestal voorloopig bij één der wacht huisjes 
opgestapeld, nadat het voor zaad padi bestemde 
afgezonderd is. Bij droog weer wordt hot vervol
gens op het veld bosgewijze gedroogd, maar bij 
nat weer naar huis gebracht en daar onder een 
afdak gedroogd. Het drogen kan tot zelf3 een 
maand duren.

Zoodra do padi goed droog is, wordt zij op
nieuw saamgebonden tot bossen, die men alge
meen gèdèngs noemt. Do oogst wordt dan 
naar de padi-scliuur 1) (loemboeng) over- 
golracht en daarin opgestapeld om later (vol
gens de adat na 40 dagen) tot bSras te worden 
verwerkt.

Bij do rijstcultuur hebben op Java, evenals 
elders in Ned.-Indië, verschillende ceremoniën 
en formaliteiten plaats, waarvan de Javaan het 
welslagen van de cultuur voor een groot deel 
afhankelijk stelt en die ten deelo in verband 
staan met do legende aangaande het ontstaan 
van de padi. De doekoen-sawah is in deze do 
deskundige raadsman van de desa. Bij zijne ad
viezen en voorspellingen beroept hij zich op de 
voorschriften door Dowi Sri, de echtgenooto van 
Wisnoe en de patrones van den landbouw op 
Java gegeven, ook wel op die van Batara Goe
roe, den opperste der góden, een en ander in 
verband staande met don vroegeren godsdienst 
van den Javaan.

Rekening houdende met den tijd vanhetjaar, 
weet de doekoen-sawah uit den stand der 6terren 
de aan elk jaar, elke maand, eiken dag en elk 
tijdstip toegeschreven eigenschappen ook te be
rekenen, wanneer met de verschillende onderdee- 
len der rijstcultuur moet worden aangevangen 
om het welslagen van den oogst te verzekeren. 
Men vindt dit eveneens uitvoerig beschreven 
door Sollewijn Gelpke en Mayor 1. c. Velen achten 
eene berekening van het juiste tij .'stip, het nauw
keurig in acht nemen van do voorgeschreven for
maliteiten, bezweringen en aanroepen van gees
ten van niet minder waarde dan groote zorg bij 
de cultuur, hetgeen het aan brengen van verbete
ringen in den weg heet te staan.

Voordat met de verschillende bewerkingen als 
het maken van een dam, ploegen, zaaien, plan
ten, oogsten enz. wordt begonnen, gaat in den 
regel een slamctan of scdèkah (offermaal met 
bepaalde gerechten) vooraf of wordt ook wel een 
eenvoudig offer (sadjèn) gebracht. Zonder 
slamëtan zou volgens Sollewijn Gelpke de Ja
vaan evenmin gerust zijn op de uitkomsten van 
den oogst als zonder het inachtnemen van eene 
serie van formaliteiten en het beginnen van do

1) In de Soendalanden heet deze 1 o u i t. 
De padischuur heeft dikwijls den vorm van 
eene omgekeerde, afgeknotte, vierzijdige py- 
ramide en een dak van atap. De deur is bo
venaan bij het dak, zoodat men voor het vul
len en ledigen een ladder noodig heeft.

*) Zie ook A. L. v. Hasselt, Volksbeschrij- 
ving van M.-Sumatra, blz. 320.
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den gewied wordt, brengt men tevens wat mest 
bij den voet van eiken bundel planten.

Het oogsten geschiedt mot hot rijstmesje (a n i- 
a n i, jav.), dat op Sumatra t o e w a i genoemd 
wordt, of mot den sikkel (sa bit). Van wat er 
met den sabit geoogst wordt, trapt men op het 
veld do korrels af en bewaart liet geoogste dus 
als gabah.

De laatrijpo padi staat circa 140 dagen op 
het veld en 40 dagen op hot kweekbed, do vroeg
rijpe 90 dagen op het veld en 30 dagen op het 
kweekbed.

In Toba wordt het water niet dadelijk na het 
gereedkomen der leidingen op de sawah’s ge
bracht, maar vooraf de grond in drogen toestand 
omgewerkt. In Siündocng en Toba wordt de padi 
riet eerst op kweekbcddïngcn, maar direct op het 
plantklaar gemaakte veld uit gezaaid. Op andere 
plaatsen worden de kweekbedden bij voorkeur 
aangelegd op schrale gronden, omdat de inlander 
meent, dat welig gegroeide bibit minder kans 
geeft op een goed gewas.

Behalve van den gewonen inlandschen ploeg 
wordt voor het bewerken van den grond, evenals 
op Java, gebruik gemaakt van den pat joel, op 
verschillende plaatsen van Sumatra pang- 
koer genaamd. Li de Tobalanden gebruikt men 
ook nog een hak met lange, houten pinnen in 
plaats van een blad. De dijkjes verdeden het veld 
in meestal rechthoekige vakken. De bewerking 
heeft in hoofdzaak op dezelfde wijze plaats als op 
Java, maar in tegenstelling van Java schijnt men 
algemeen mest van karbouwen, koeien en paar
den te gebruiken. Ook verschillen de gebruikte 
werktuigen nogal van de Javaansche. Men ge
bruikt op sommige plaatsen o. a. puntige stokken 
om den grond om te werken, dus om te steken. Men 
wrerkt dan met 2 stokken tegelijk, één in elke 
hard.

De geheele bewerking der velden tot het o ver
planten duurt 40 tot 50 dagm. Het overplanten 
geschiedt op dezelfde wijze als op Java. De plant- 
wijdto is ongeveer 20 c.M. Er worden 3 tot 8 
plantjes bij elkaar gezet, iets schuin en zooveel 
mogolijk in rijen. Vooral bij harden en zandigcD 
grond wordt van een houten of bamboezen poot- 
stokje gebruik gemaakt.

Behalve liet directe overplanten van de kweek
bedden op het veld, wordt in Siboga en Baros 
nog het volgende toegepast: Over een klein ge
deelte van het veld worden de zaailingen bij 
bosjes van 30 tot 40 stuks en met onderlinge 
tusschenruimten van niet meer dan 5 cM. uit ge
plant, om na 30 dagen wederom uit getrokken en 
dan pas definitief uitgeplant te worden. Het 
eerste is echter meer algemeen.

In enkele streken, vooral daar waar de grond 
steenachtig is en minder vruchtbaar, plant men 
ook wel eenige korrels bij elkaar op dezelfde af
standen als waarop men gewoon is de bibit uit 
te planten direct op het veld uit. Ingeval de 
rijst direct breedwerpig op het veld wordt uitge
zaaid, laat men het zaad tevoren ontkiemen. Na 
het uitzaaien wordt het met een bosje nerven van 
arénpalmbladeren in den grond geslagen om te 
voorkomen, dat het door do vogels wordt opge
pikt. Ook wordt het wel met een hark onder
geharkt.

In de Tobalandcn wordt, evenals in de andere 
streken der residentie Tapanoeli, tweemaal ge
wied.

Als iets bijzonders mag wel genoemd worden 
hot maken van muizenpaadjes door do padi, 
waardoor het geheele veld in strooken wordt ver
deeld. Het heet, dat deze paadjes het binnen
waarts staand gewas tegen veldmuizen bescher
men. Deze zouden zich bij voorkeur langs do 
opengelegde gangen bewegen en alleen do aan 
weerszijden staando halmen beschadigen. Deze 
paadjes dienen tevens om bij het rijpen van de 
padi de vogels te kunnen verjagen.

De meeste werkzaamheden komen in dio stre
ken voor rekening van den man; het lichtere

i
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In de Volksbesclirijving van M.-Snmatra door 
A. L. v. Hasselt vindt men eveneens bijzonder
heden over den sawahbouw in do Padangsche 
Bovenlanden. Hij noemt de sawah b a n t j a h 
do op moerasgronden aangelegde sawah’s en s a- 
w a lx darai

1

d i goeroen of katana- 
h a n, welke het meest voorkomen ; het zijn vel
den, die een gedeelte van het jaar droog liggen 
en alleen ter wille van de cultuur besproeid wor
den door water, dat men afleidt uit een beek of 
een bron. Onder de sawah di goeroen worden er 
echter ook aanget offen, dio geheel van den re
gen afhankelijk zijn.

De dijkjes om de vakken, waarin de sawah’s 
zijn verdeeld, heeten pamatang en de vak
ken zelf pi ring (bord).

Gewoonlijk wordt de sawah darat driemaal ge
ploegd, telkens met ongeveer i ien dagen tusschen- 
poos. Ook worden de sawah’s wel bewerkt met 
de slagspade of rechte steekspadc, in het laatste 
geval tot iets grootero diepte.

Volgens V. Hasselt worden bij het overplanten 
van de bibit (b a n i ë h) vier, hoogstens acht plan
tjes, gewoonlijk op den onderlingen afstand van 
i 30 c.M. in den modder gestoken en wel op 
rijen. Op zeer vruchtbare akkers wordt de padi 
w.^der uit elkaar geplant, omdat zij daar ster
ker uitstoelt.

Op de koudere bergvlakten wordt sterk gemest 
met asch en dierlijken mest.

Voor een hectare sawah wordt tusschen de 24 
en 28 kilo zaad gebruikt. Voor zaadpadi worden 
altijd de krachtigste aren uitgezócht en afzonder
lijk in rle padischuren weggeborgen. Om het ver
wisselen van zaad bekommert do Male ie r zich 
niet; eerst wanneer de oogst herhaalde’ijk bene
den het gemiddelde blijft, gaat hij er toe over, 
ander zaad dan van zijn eigen velden te gebruiken 

Juli on Augustus zijn de oogstmaanden.
Bij den sawahbouw verleent men elkander we- 

derkeerig huip Zoo ver, enigt zich een zeker 
aanlai personen om hunne sawah s gezamcrlijK 
)■ b. wi rken. D r v« r,en1gm‘g heet i o b o.

In eene nota vanV. Hasselt, destijds resident 
van Tapanoeli (Tijdschrift voor Indische taal-, 
land- en volkenkunde, Dl 30) vindt men eeno 
beschrijving van de rijstcultuur in die residentie. 
Vermeld wordt, dat de sawah-rijst aldaar, na 5 
tot 7 maanden, ook wel oens 8 maanden nadat 
het zaad op de kweek beddingen is uitgezaaid, 
geoogst wordt. De „vlugge” padi heeft 5 tot 0 
maanden noodig, do „langzame” G tot 7, soms 8 
maanden. Behalve in het geval, dat do sawah’s 
van regen water afhankelijk zijn, zooals te Sorkam 
(Baros) en op de Ban jak-oilanden, waar men het 
eerst begint met het aanleggen van dijkjes om het 
regenwater te verhinderen weg te vloeien, be
staan do eerste werkzaamheden in het aanloggen 
dor waterleidingen.

I-
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het algemeen is de uitvoering minder zorgvuldig 
dan op Java.

Bij ccno vergelijking tusschcn den sawahbouw- 
op Java en die in de Buitenbezittingen komt men 
tot de conclus:e, dat daargelaten de in het alge- 
meon op Java zorgvuldiger uitvoering, in de ver
schillende doelen van den Oost-Indischen archipel 
principieel hetzelfde wordt gedaan.Do verschillen, 
hoo talrijk ook, betreffen meer de onderdeden. 
Het oogsten met den sikkel, zooals dit op Suma- 
tra meer gedaan wordt dan mot do toewai, en dat 
men op Java nooit doet, zou men een verschil 
van cenigc beteekenis kunnen noemen.

Ziekten en Plagen van de R ij s t. 
De meest algemceno ziekte in het rijstgewas heet 
opjava anu\ mèntèkof amabnmbang(ama = zick- 
te; mèntèk = booze geest). Deze vertoont zich het 
eerst door cene verdroging van de punten der 
bladeren, welke verdroging zich naar beneden 
uitbreidt en daarbij vrij breede strooken vertoont, 
waartusschen veelal nog smalle groene doelen 
overblijven. De bloemstengel ontwikkelt zich 
zeer schraal en zelfs blijft hij geheel binnen de 
bladschccdc, zoodat de pluim zich niet ontplooit 
en de vruchten klein blijven en zwart worden. 
Volgens K. F. Holle kwam de ziekte omstreeks 
18G8 voornamelijk in Midden Java voor; de 
residentie Soerabaja vormde de Oostelijkc en 
Gkcribon met dePrean gerdc Westelijke grens,maar 
sedert dien is de ziekte vrij wel overal opgetreden, 
waar rijstbouw gevonden wordt. Somtijds wor
den honderden bouws padi door deze ziekte aan
getast on vernield.

Jansc schreef dc oorzaak der ziekte toe aan 
een schimmel, die o. a. ook op bamboe en andere 
gewassen voorkomt' en van daar op de padi 
overgaat, doch Van Breda de Haan toonde aan, 
dat de schimmel slechts een secundair verschijn
sel uitmaakt en dat de primaire oorzaak ge
zocht moet worden in aanvallen van aaltjes, be- 
hoorendo tot het geslacht Tylenchus.

Een andere plaag is do uma wëreng (jav.), 
veroorzaakt door aanvallen van kleine Half- 
vlcugeligc insecten en wel eenige vertegenwoor
digers der Gicadellidae en Delplvicianc, waar
van de larven de bladschceden aanzuigen en deze 
dientengevolge dooden. Daarna tasten zijde meer 
binnen waartseke bladschceden aan, totdat ten 
slotte de bloemstengel is bereikt. Er zijn eenige 
achtereenvolgende geslachten van deze kleine 
insecten noodig om een rijstplant te dooden, 
zoodat deze er nog wel door kan groeien, wanneer 
do levensomstandigheden voor deze vijanden 
ongunstig worden.

Een andere vertegenwoordiger dor Halfvleu- 
gelingen, de walang sangit (jav.) (Leptocorisa 
Acula, Thumb.) zuigt de bloempjes en jonge 
vruchtjes van de rijstpluim aan om zich met hun 
sap te voeden. Van dc aangetaste doelen van de 
plant komt in den regel niet veel terecht, zoodat de 
ledige pluim met vooze vruchtjes recht overeind 
blijft staan, wanneer de rijpe, normale halmen 
door dc zwaarte der korrels voorover buigen. 
Behalve deze wantsen, die zeer onaangenaam 
rieken, vindt men op dc padi nog andere van 
minder belang, en wel Anteslia, Podopsen Neza- 
ra soorten. Rupsen van vlinders doen zeer veel 
kwaad en daaronder vooreerst rupsen, die de 
bladeren aantasten en in korten tijd groote 
oppervlakten sawah kaal eten. Verder zijn er 
rupsen, die do bladeren zoodanig aan vreten'

werk zooals het keeren en verzamelen van het i 
onkruid, het bewaken der kweekbedden en van 
het rijpende graan, het in bossen binden cn ver
doelen der bibit, het uitplantcn cn het wieden 
wordt in den regel door vrouwen en meisjes ver
richt. Bij den oogst werken alle geïnteresseerden 
te gelijken worden dikwijls bijgestaan door fami
lie en vrienden. Meestal wordt mot den sikkel ge
oogst. In dc strandafdcclingcn gebruikt men ook 
het rijstmesjo (toewai).

Op At joh vindt men veel sawalibouw, o. a. in 
de Pidiëvallei. Bijzonderheden er over zijn ver
meld in liet reeds genoemde werk van Dr. Snouck 
Hurgronje, Do At je he rs._Me n heeft cf'vrij veel" 
moe ra ssawaTFsppa ja-genaamd. De overige zijn 
alle wat men op Java sawali tadahan noemt, 
van den regen afhankelijk. Nergens worden dus 
rivieren of stroomen voor de irrigatie gebruikt.

Een stuk sawah geheel door dijkjes afgezet 
heet oemoeng, een complex rijstvelden blang. Hel 
beploegen 
dagen.

In de Bencdenlaiulen en een belangrijk deel 
der Bovenlanden is de taboc-methode, direct 
uitzaaien oj) het veld in gebruik, volgens zeggen 
omdat dan bij gebrek aan regen minder kans op 
mislukking bestaat en dc groei ook beter is dan 
bij overgeplante (padi peunoela). De laatste 
methode (dus eerst op ecu kweekbed uitzaaien) 
wordt toegepast in een deel der Bovenlanden, bij 
uitzondering in de Bencdcnlandcn, in dc IV Moc- 
kims cn mot zekere wijziging in moerasstreken 
als de VII Moekims Boëcng. Bij moerassigen 
grond is de eerste methode niet goed toctepassen. 
De tijd tusschcn zaaien en o verplanten is onge
veer 44 dagen, een getal, waaraan men veel waar
de hecht.

Bij de cultuur op moerasgrond komt het voor, 
dat men liet zaad eerst op nat gehouden matten 
of pisangbladeren uitzaait, waardoor bet in 2 of 
3 dagen gaat kiemen. Dit ontkiemde zaad spreidt 
men uit op een cenigszins drooggelegd stuk van 
den moerasbodem.

De werkzaamheden van den rijstbouw worden 
in dc Bencdcnlandcn alleen door de mannen ver
richt; in Pidië, Daja en bieren daar in de Boven
landen laat men de uitplanting (poela) wel aan 
vrouwen over, die zich voor een gering dagloon 
daarvoor verhuren.

Het bleek Dr. Snouck Hurgronje, dat het 
bijgeloof bij den rijstbouw der Aljèhcrs niet 
zóó sterk is als bij do Javanen. Nji Sri is zelfs 
bij name niet bekend. Ook van de op Java in 
zwang zijnde formaliteiten bij het bewaren van dc 
rijst, vindt men op Atjèh bijna niets.

Elders op Sumatra worden ook weer, evenals 
bijna overal in Ned.-Indië, bij de rijstcultuur 
allerlei formaliteiten in acht genomen en offer
feesten gehouden. Onder de Maleiers zijn de 
ceremoniën niet minder talrijk dan onder de 
Javanen. Ook berekent men weer een gunsligon 
dag voorden aan vang van het een of ander onder
deel der cultuur, waartoe o.a. goede geesten wor
den opgeroepen, die men in de rijst mede naar 
huis neemt. Aan voorteekens hecht ook dc Ma- 
leier veel waarde.

Op Borneo vindt men sawahbouw vooral in de 
kuststreken, zoowel bij Dajaks als bij gewone 
Maleiers. In hoofd zaak komt deze overeen met 
die op Sumatra. Het oogsten met het rijstmesjo 
(toewai of ani-ani) vindt men ook toegepast. In

oemoeng duurt circa 10van een

I
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‘lat cr slechts aan ééne zijde de opperhuid is 
overgelaten en de bladeren een wit voorkomen 
hebben verkregen, naar welk verschijnsel men 
de plaag &m& doctih noemt. Ten slotte boort de 
rups van Schcenobius Bipunctifer, Volk. zich in 
don stengel van boven naar beneden, hetgeen den 
groei belemmert en zelfs dikwerf do plant doodt. 
De schade, die door deze rups wordt aangericht, 
kan soms zeer belangrijk zijn. Men vindt uitvoeri- 
go beschrijvingen met afbeeldingen over deze 
vijanden van het rijstgewas in Dr. J. C. Konings
berger, Schadelijke en nuttige insecten van Java, 
Medcdeelingen van ’s Lands Plantentuin XXII. 
Evenals bij andere granen kunnen muizen of 
ratten (tikoes) ook aan do rijst veel schade ver
oorzaken. Deze dieren komen dikwerf in zeer 
grooten getale te voorschijn om later weder oven 
snel te verdwijnen, maar kunnen in dien tusschcn- 
tijd onnoemelijk veel schade aanrichten, zoowel 
door de jonge plantjes als do rijpe aren weg te 
slepen en op te eten. Holle brengt hen tot twee 
klassen, waarvan de eene in de bosschen huist 
en van tijd tot tijd, als de nood dringt, stroop
tochten naar de bebouwde streken onderneemt, 
terwijl de tweede in holen in den grond bij do 
sawah’s of in do galc-ngans leeft en zich daar in 
gunstige jaren schrikbarend snel vermenigvuldigt.

Daarom is het nuttig de galengans telken jarc 
to vernieuwen en de muizen daardoor te verja
gen of te dooden. Dc vele proeven genomen met 
vallen, vergiften, schadelijke baccillcn enz. heb
ben niet veel resultaat opgcleverd, daar de uit
breiding van het aantal in een voor hen gunstig 
jaar de aangerichte verwoestingen in hun gele
deren meer dan goed maakt en in ongunstige 
jaren de weersomstandigheden veel schadelijker 
op het muizengeslacht werken dan alle kunst
matige uitroeiingsmiddelen. Slangen, katten, 
uilen en roofvogels zijn hun natuurlijke vijanden, 
die hun aantal evenzeer aanzienlijk kunnen 
beperken.

Op plaatsen, waar die nog voorkomen, kunnen 
wilde varkons(t jèlèng,.TAV.)schadelijk zijn, terwijl 
losloopend vee het gewas kan benadeelcn. Op 
iSumatra ook nog olifanten en herten. De var
kens wroeten dc padi om en eten de planten. 
Men tracht ze te verschrikken of van het veld 
af te houden op dezelfde wijze als waarop de 
vogels worden verjaagd en bovendien door in het 
veld met urine gedrenkte lappen op to hangen. 
Aanmerkelijk meer schade wordt aan gericht door 
zwermen rijstetende vogels, die op het rijpende 
gewas neerst rijken. Vooral Amadinu ory- 
::<n;orn, dc zoogenaamd»* gelatiks, kunnen 
zeer hinderlijk zijn en verder heeft men de bon
dol en pëking (jav.), Muniu ma ja en 
Munia nisoria en de in Indic ingevoerde 
musch, cle boercnhuismusch of ringmusch, die 
schade veroorzaken. (lelijk boven was vermeld, 
is het noodig wachthuisjes (goeboogs, jav.) in 
de velden op te richten, om van daar uit de 
vogels te kunnen verjagen.

In de opgeschuurde padi kunnen schadelijk 
worden de klander, Calandra oryza, een 
mi uitkevert je en ook andere kevers. Het rupsje 
van een mot, behoorende tot do familie der 
TincidiH, vreet evenals de klander de 
korrels uit. Naphtalinc of aluin worden gezegd 
«leze insecten to weren, maar die bestrijdings
middelen kunnen toch niet in het groot worden 
toego past.

Dorschcn en pollen van de r ij s t. 
Dorschcn en pc-llcn geschiedt op Java gewoonlijk 
in één o operatic, althans direct na elkaar, beide 
bewerkingen in een uitgehold houten blok met 
één of twee uithollingen, door stampen1) met 
een langen , houten, ronden stok ,aloe genaamd. 
Gewoonlijk dient een groot langwerpig blok 
(lesocng) om dc gabah uit te dorschcn en gelijk
tijdig het grootste deel der kafjes te verwij
deren en heeft dan het afwerken, dus volledige 
pellen, waarbij ook het- zilvervlies (pericarp 4- 
aleuronlaag) verwijderd wordt, in een tweede 
kleiner vierkant blok met ronde uitholling (locm- 
pang) plaats. Dit stampen geschiedt door vrou
wen en jonge meisjes, en ook hierbij worden 
zekere formaliteiten in acht genomen, als bijvoor
beeld het op bepaalde wijze hantccren der stam
pers of aloc’s.

Bij het eerste stampen, dat dus een soort dor
schcn is, wordt dc gabah van de padi gescheiden. 
Wat overblijft heet merang, een soort stroo, dat 
rijk is aan potasch en waarvan de asch een extract 
geeft, dat o. a. voor wassching van het hoofd
haar kan worden gebruikt. Bij het. volgende uit- 
stampen wordt ook hot zilvervliesje afgeschuurd. 
Het scheiden van de schoone korrels en dc zeme
len (dödek) heeft plaats door middel van eene 
eenvoudige platte wan van gevlochten bamboe 
(tampah of tapen). Bij dit wannen wordt het 
mengsel van rijst (bëras) en zemelen opgegooid, 
waarbij de zemelen over den rand vallen. De 
kleine gebroken korrels (mënir) komen daarbij 
aan den rand der wan te liggen en kunnen dus 
afzondc'rlijk verzameld worden. Zij worden voor 
gebak gebruikt, terwijl do zemelen een goed vee
voeder leveren. Op Java geschiedt het. eigenlijke 
dorschcn voor liet verkrijgen van zuivere gabah 
bij uitzondering door uittrappen. In de Buiten
bezittingen komt dit vrij algemeen voor. Na dro
ging van dc padi op liet. veld, geschiedt dan het 
uittrappen, door mannen of vrouwen, hetzij op 
een vloer van latten, die op eene zekere hoogt» 
van den grond is opgesteld, waarbij de korrels 
tusschen do latten door vallen en op een mat 
worden opgevangen, of eenvoudig op den vastge
trapt en grond.

Het pellen voor eigen gebruik heeft overal in 
Xcd.-Indië op dezelfde wijze plaats als op Java. 
De vorm, grootte en het getal dor uithollingen 
van het gebruikte blok kunnen verschillen, ook 
het opstellen (bijvoorbeeld in sommige streken 
van Sumatra op een vloer op eonigen afstand 
van den grond) en het aantal open in gen, maar de 
wijze van toepassing blijft dezelfde. In den vorm 
en de grootte van de gebruikte wan vindt men 
ook velschillen, bijvoorbeeld driohoeksvorm met 
afgeronde hoeken tegenover ronden vorm, maar 
op do werkwijze is dit evenmin van invloed.

Bij deze inlandscho wijze van pellen worden 
vele korrels gebroken en wordt do oppervlakte 
niet glad on zuiver genoeg om do rjjst duurzaam 
te maken. Door het stampen kunstmatig te doen, 
bijv. door middel van een waterwiel, dat ver
schillende stampers zooals in eene olieslagerij 
achtereenvolgens in op- en neergaande beweging 
brengt, hetgeen op onkclo plaatsen in Ned.-Indië 
is toegepast, kan men de sterkte van het stam
pen beter regelen dan met do hand, maar veel

') In Atjèh wordt de stamper wel door mid
del van een wip bewogen.

'>
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zoogenaamde cargalijst, is ook nog een deel der 
kafjes niet verwijderd. Djzo is, zooals de hande
laars in Nederland zeggen, niet gedopt on niet 
gepeld, terwijl die van Java wel gedopt, maar 
niet geheel gepeld is.

Dj wijze, waarop in Nederland de Java-rijst 
nagepeld wordt en do Birma-rijst voor do con- 
sumtie wordt gereed gemaakt, is eene andere dan 
do bij de pelmolens op Java gevolgde. Deze wijze 
van pollen heeft veel overeenkomst met hot gort- 
pellcn. Dj pelmolen bestaat uit een ronddraaien- 
den, ccnigszins conischen steen en op korten af
stand (1 i o 2 c.M.) van dezen steen een plaatijzeren 
mantel, waarin op do wijze van eene rasp gaatjes 
zijn gemaakt, met het scherpe gedeelte naar do 
binnenzijde gekeerd. Het geheel is omsloten door 
eene houten kast.

Dj te pellen rijst wordt door eene goot op een 
hellenden, snel ronddraaiende steen gebracht en 
door de cent rif ugaalkracht naar den omtrek tus- 
schcn steen en mantel geslingerd, om daar door 
de scherpe kanten van de gaat jes van het zilver
vlies bevrijd te worden, terwijl stof en meel door 
de gaatjes verwijderd worden. In een eersten 
molen geschiedt het pellen nog slechts onvolledig. 
Dit wordt daarom herhaald in een tweeden molen

kan het effect toch niet verschillen. Dj circa SO 
rijstpelmolens 1) zooals die op Java voorkomen, 
vooral voor do bereiding van rijst voor den han
del, ton dcele voor de Europceschc markt, be
rusten daarom meestal op een ander beginsel. 
Deze bestaan uit bijvoorbeeld 4 kleine steenen 
wielen, in het midden dikker dan aan den rand. 
Deze wielen zijn bevestigd aan de vier armen 
van een horizontaal draaiend houten kruis, dat 
door eene vertikale as in beweging wordt ge
bracht en draaien rond in eene cylindervormige 
steenen goot . Deze goot met een diameter van dz
6 Meter rust op een houten eylinder van ± 1 
Meter hoog. Het kruis, waaraan de wielen zijn 
bevestigd, is niet onwrikbaar met de vertikale 
as verbonden, maar heeft een weinig speling in 
vertikalen zin, zoodat de wielen ongeveer een 
halven voet hoog kunnen worden opgelicht. 
Vóór elk wiel is eene aangepunte bambocstaak 
bevestigd, die ook in de goot rondloopt en de 
padi omroert. Als beweegkracht dient meestal 
een waterwiel, somtijds stoom of buffels. Dj 
beweging wordt door kamwielen op de vertikale 
as overgebracht.

Op het bovenvlak van den molen wordtdepadi, 
die men wil pellen, opgestapeld, nadat men de 
stengeldeelen heeft afgesneden. Met oen plankje 
en een harkje wordt een weinig van de padi in 
de steenen goot getrokken, en nu de molen in 
beweging gezet, iu het begin langzamer dan latei. 
De gabahisna di 3 uur van de stelen gescheiden, 
terwijl deze laatste successievelijk verwijderd 
worden. Door middel van een wanmolentje wordt 
de ga bah eerst gezuiverd van gebroken kafnaalden 
enz. en dan bij grootere snelheid van den molen 
op bèras verwerkt. Nadat de wielen nog ongeveer
7 uur hebben rondgeloopen is dit. resultaat ge
woonlijk bereikt. Dj bèras wordt dan in eonen 
wanmolen van de zemelen gezuiverd. Men rekent 
op 10 pikoel bèras en 8 pikoeldëdëk (zemelen) van 
20 pikoel padi, hoewel het rendement gunstiger 
kan zijn. Da bèras wordt door eene schudzeef 
(machinaal) van het rijst meel (mënir) en zoo 
noodig van de gebroken korrels gescheiden.

Dj zemelen zijn zeer geschikt voor varkens
voeder, zoodat aan een pelmolen met een Chinees 
als eigenaar, in don regel eene varkensfokkerij is 
verbonden.

Eene pellerij van cenige betcckenis levert op 
Java 40 tot 75 pikoel bèras per dag.

Dj verzending geschiedt in goenizakken van 
1,80 tot 2 pikoel.

Voor den verkoop in het klein dient een klap
perdop (op Java ba. ok of bëroek) veelal als maat, 
maar in het groot een gantang = ‘/io pikoel en 
als groo.ste maat de kojong van 27 pikoel.

Dj rijst, die uit Britsch- en Nederlandsch- 
Indiëen andere Oost-Azialische streken in Euro
pa wordt aangevoerd, is slechts bij uitzondering 
volledig gepeld, dus direct voor de consumtie ge
schikt. Bij de rijst van Java, zooals die in Neder
land wordt aangevoerd, zijn de kafjes geheel 
verwijderd en ook ten deele het zilvervlies, maar 
toch moet deze nog eene napelling ondergaan om 
voor den verkoop in liet klein geschikt te zijn. 
Bij do rijst uit Laag-Birma en andere streken, do

*) Volgens het Koloniaal Verslag van 1916 
bedraagt het getal rijstpellerijcn op Java 79, 
voornamelijk in Batavia en de Preangeren 7 op 
de Buitenbezittingen.

en dan nog eens in een derden of zelfs vierden 
molen, zoodat de rijstkorrels volkomen van het 
zilvervlies worden ontdaan en eene gladde opper
vlakte krijgen.

Bij het pellen ontstaan steeds, dus ook bij do 
Europceschc methode, gebroken korrels. Djzo 
worden door eene zoogenaamde harp, dat is eeno 
machinale zecfinrichling (schudzeef) verwijderd 
en afzonderlijk verkocht, dikwijls na ook weer 
eerst naar de korrelgrootlo gesorteerd te zijn.

Dj Javarijst wordt in Nederland na het pellen, 
wannen en sorteeren ook nog gepolijst, hetgeen 
geschiedt tusschen twee concentrische cylinders, 
waarvan de binnenste beweeglijke met wol be
kleed is. Men verhoogt dan nog den glans door do 
korrels met wat olie rond te draaien, deze dus 
iets vettig te maken. Sommige consumenten ver
langen do rijst ongepolijst, terwijl deze bewerking 
bij de mindere soorten niet noodig schijnt te zijn.

Bemoeiingen N e d e r-hetv a n
1 a ii d s c h Indische Gouvernement
met de r ij s t c u 11 u u r. Behalve door het 
maken en in stand houden van uil gebreide 
irigatiewerken tracht do regcering ook nog den 
voorde inlandsche bevolking zoo bij uitstek be
langrijken sawah-bouw te bevorderen en te ver
beteren door het aan leggen van demon stratie- 
vclden, het seleelecren van verbeterd zaaizaad, 
het nomen van cultuurproevcn, hot bestrijden 
van ziekten, het uitloven van premiën tot bo- 
strijdjng van schadelijk gedierte, enz.

In den Regeeringsalmanak van 1916 vinden 
wij over deze punten het volgende vermeld:

„Het Departement van Landbouw, Nijverheid 
en Handel houdt zich in do eerste plaats bezig 
met het beramen van maatregelen, waardoor 
aan den Inlandschon landbouw meer bevredi
gende uitkomsten kunnen worden verzekerd. 
Voor zijne bemoeienissen ten deze wordt de 
Directeur bijgestaan door twee Inspecteurs, 
waarvan een —do Inspecteur van den In land- 
schon landbouw — fungeert als Chef van liet 
proefstation voor rijst en tweede gewassen.”

„Aan een der landbouwlceraren is opgedragen 
de leiding van den Selectietuin voor rijst en



663RIJST.

tweede gewassen en tevens do hoofdleiding van Samenstelling, Voedingswaar
de zaadtuinen op Java.” de, Gebruik. Volgons do uitkomsten der

„De Regccring stelt op hoogen prijs, dat vooral onderzoekingen, die in het laboratorium van het
aan de rijstcultuur door de Hoofden van geweste- Koloniaal Museum te Haarlem over de samen
lijk bestuur de meest mogelijko belangstelling stelling van Indische voedingsmiddelen onder
wordt gewijd.” leiding van Dr. M. Grcshoff door den heer J.

Zie verder onder LANDBOUW. Sack zijn verricht., is de samenstelling van Java-
D c rijstcultuur in verband mot rijst uit den handel, rijst meel, kleefrijst of witte

den economisch en toestand van ketan, kleefrijst meel of ketan meel en zwarte
Ja va. Wanneer men nagaat hoezeer de volkswel- kleefrijst of ketan, als is aangegeven (alles in
vaart van Ned.-Indie, in het bijzonder van het procenten) in tabel no. 1 op pag. 664.
dichtbevolkte Java, afhankelijk is van het wel- Onder vocdingscijfer wordt verstaan do som 
slagen der rijstcultuur,dan zijn cle boven vermelde van eiwit, vet en zetmeel, resp. vermenigvuldigd
bemoeiingen van het Gouvernement alleszins met 5.5, 2.3 en 1. Aangenomen wordt dus, dat ei-
vcrklaarbaar. De hieronder opgenomen statis- wit 5,5 en vet 2,3 maal zooveel waard is als zot-
tiek uit de Jaarcijfers over 1915 kan meel.
een ant woord geven op de vraag in hoeverre deze Verder wordt bij de opgave opgemerkt,datrijst- 
aanleiding tot vooruitgang hebben gegeven. meel in het Maleisch tepoeng bëras en këtanmeel

tëpoeng siam 1) genoemd wordt.
Het spreekt vanzelf, dat do samenstelling van 

rijst evenmin als die van andere granen constant 
is, noch voor dezelfde variëteit, noch voor ver
schillende variëteiten. De wijze van cultuur, de 
aard van den grond, het klimaat enz. zijn facto
ren, die op do samenstelling invloed uitoefenen.

Een uitvoerig onderzoek over de samenstelling 
en de voedingswaarde van rijst werd in gesteld 
door Dr. P. A. Boorsma (zie Geneesk. Tijdschr. 
voor Ned.-Indië, Dl 39, afl. 5 en 6), welk onder
zoek rekening houdt met de vraag of het optre
den van beri-beri in eenig verband kan staan 
met rijstvoeding, wat door sommigen is beweerd. 
Terwijl voorheen de mcening wordt uitgesproken, 
dat bedorven rijst de uitbreiding der beri-beri 
bevordert, is het thans bewezen, dat geheel gepel
de, dus afgewerkte rijst, als hoofd voedsel ge
bruikt, het ontstaan van deze ziekte in de hand 
werkt, dat althans roodo rijst, die het zilvervliepjo 
nog bevat, in dat opzicht een vollediger voedsel 
is dan do volledig gepelde witte rijst (Zie BERI- 
BERI).

Boorsma vond de gemiddelde samenstelling 
van sawah-padi en die van de weefsels afzonder
lijk zooals is aangegeven in tabel 2 op pag. 
664.

i

'
I

Gewestelijk overzicht van de uitgestrektheid 
dor totale en geslaagde velden in bouws, die in 
do Gouverncmentslanden op Java en Madoera 
met padi zijn beplant.

Pi-
koels
padi
pei

:
Geslaagde j 
padi aan- 

plant 
in bouws.

Pikoels
padiTotale 

aan-Gewesten, J padi
I bouw 

van den geslaag
den aanplant.

plant.

192.366 
85.566 

579.624 
283 886 
249.978 
397.575 
218.009 
273.331 
237.703 
172.454 
232.785 
324.968 
190.518 
208.571 

84.788

3.863.698 20.9 
2.231.130 26.1 

14.989 946 25 7 
6.485.682 22.9 
6.878.252 27.5 
9.014.912 22.4 

'4.520.781 20.8 
7.955.475 29.1 
7.520.365 31.7 
5.768.387 33.4 
4.992.632 21.4 
8.801.113 27.1 
4.G02.S49; 24.2 
5.961.120j 29.1 
1.167.278! 13.8

Bantam
Batavia
Preanger
Cheribon
Pekalongan
Semarang
Rembang
Soerabaja
Pasoeroean
Besoeki
Ban joemas
Këdoo
Madioen
Kcdiri
Mad o era

!

De opgegeven verhouding geldt alleen voor 
gevulde padikorrels. Daar iedere rijstpluim on
ontwikkelde korrels bevat, soms in groote hoe
veelheid, verkrijgt men meestal meer kaf. Verder 
is van belang, zegt Boorsma, dat de cijfers be
trekking hebben op volwassen sawah-padi; de 
samenstelling van padi, op gagavelden geoogst, 
wijkt merkbaar af. Boorsma vond zulke padi van 
minder gehalte, althans wat eiwit betreft, dan die 
van geïrrigeerde velden.

Onder de xxiet bepaaldo bcstanddcelen vallen 
to vermelden pentosanen en lecitliine. Deze ko
men echter alleen in het kaf of in de zemelen voor.

Bij ketan vond hij weinig meer oplosbare 
koolhydraten dan bij gewone rijst, wat anderen 
meenen gevonden to hebben.

Voor do samenstelling der reinasch, wat 
betreft hare hoofdbestanddeelcn, zie tabel 3 op 
pag. 664.

Volgens een onderzoek van Van Lookeren 
Campagne werd bij een o product io van 43 pikoel 
luchtdrogo padi per bouw 63 pikool droog stroo

:
Totaal 1915 

1914 
1913 
19J2 
1911 
J 910 
1909 
1908 
1907 
1906

3.965.956 3.732.122 
3.943.129 3.617.774 
3.559.927 3.597.630 
3.339.038 3.342.084 
3.207.079 3.361.44 J
3.163.018 3.274.264 
3.395.119 3.395.119
3.281.019 3.280.892 
3.347.350 3.077.231 
3.242.524 j3.072.261

94.753.620 25.3 
93.114.970 25.5 
94.602.447 26.2 
85.514.914! 25.6 
90.627.457 26.6 
84.286.647 25.8 
84.068.407! 24.8 
82.132.337 25.0 
77.729.025j 25.2 
78.885.324j 25.7

n

zien daaruit, dat door de vermeerderde 
irrigatio-worken meer land met rijst is bebouwd 
geworden, maar dat do opbrengst even bedroe- 
vond laag is gebleven als te voren.

Bij zorgvuldig genomen proeven, waarbij men 
iedere bewerking juist op tijd verricht, kan men 
zonder do cultuurwijze to veranderen, per bouw 
aanzienlijk grootero oogsten behalen, zoodat 
p neven steeds gunstiger afloopen dan de ge
middelde opbrengst, maar over het algemeen is er 
nog geeno vermeerdering van productie te be
speuren, niettegenstaande alle moeite, die daar
toe is aangewend.

Wij

J) Dit wordt van Bangkok aan gevoerd en 
dient veelal tot bereiding van gebak.

• i
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Tabel no. I.

I Koolhy
draten 

berekend 
als zet- 

I meel

.; Asch 
Vezelstof (ruw- 

' asch)

I Stikstof 
'i Stikstof I x 6.25 

[z.g. eiwit

; Voeding*
cijferWaterVet

I !
I

Java-rijst. uit den han
del ......................

. Rijs! meel ..............
Kleefrijst of witte ke-

1210.51 1.5080.27
77.36

10.09
14.84

0.607.061.13
1140.50 0.480.206.561.05

1210.55 0.6477.92 13.000.301.23 7.69tan
Kleefrijstnieel of
ketan meel..............
Zwarte kleefrijst of 

ketan ...............

1200.70 13.680.2673.120.808.131.30

15.33 1180.821.111.69 72.487.561.21

Tabel no. 2.

! Ruw 
eiwit 

(stikstof 
X 6.25)

j , Opl.
Zetmeel j Cellulose koolhy

draten
Kleur
stof Aschj Water Vet

5.29.69 2.5851.066.71 2.08Witte rijst (Gabah): 
bestaande uit:
24 % kaf ...........

7 % vlies...........
69 % kern...........

Roode rijst
bestaande uit: 
(24% kaf) .... 
6 % vlies...........

70 % kern...........
Witte ketan

bestaande uit:
(28 % kaf)
7.5 % vlies .... 

64.5 % kern ....

13.72

17.52.135.03.13 2.712.50
13.20
14.10

9.810.08.511.25 14.6 i

0.5574.0 1.0 2.07.50 0.6

1010 2215.4 ?12.9 15.0 i
0.63.57.82 0.6 71.0 1.013.5

I :
1

9.01014.5 11.50 13.0 ?:
0.651.0 3.914.8 7.38 0.7 70.0 ■

Tabel no. 3.

Geïsoleerd vlies 
(met 8.7 % asch)

Geïsoleerde kern 
(met 0.52 % reinascli)

Gabah 
| (met 1.4 % asch)

Phosphorzuur
IJzeroxyde

Calciumoxyde

4644.8 53
5.02.4

6.0 5.0 4.2max.

min. 2.5 2.4

16.0 15.5 14.0max.
Magnesia

min. 11.2 10.0 11.0

Kali 26 27 22

(damèn) geproduceerd, dus 40.6% padi op het 
gewicht der planten berekend./

Het betrof eene soort padi- boeloe (van kaf
naalden voorzien), die 87. 5% gabah bevatte, dus 
12.5% merang. Per bouw werd dus naast 43 pikoel 
padi en 63 pikoel gewoon stroo 37.6 pikoel gabah

en 5.4 pikoel mörang (kort stroo, waaruit de gahal) 
is verwijderd) verkregen. In de merang werd 
0. 5 % stikstof bij 15.9 % water gevonden, terwijl 
eene analyse van het op het veld achterblijvende 
stroo het resultaat opleverde: water 10.2 %, 
stikstof 0.36 %, asch 18.4 %. In de asch kwam

*
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voor: phosphorzuur 0.2 %, kiezelzuur 81.0 %, 
kali 9.8 %. Daarvan was in water oplosbaar: 
kali 6.8 %, kiezelzuur 1.2 % 1).

Rijst is het graan, dat liet meest als voed
sel voor den mensch wordt gebruikt. Voor mil- 
lioenen is het zelfs de bijna uitsluitende voeding, 
ongeveer zooals in Nederland bij dc min gegoede 
arbeidersbevolking brood en aardappelen bij 
elkaar. Toch is de voedingswaarde betrekkelijk 
niet hoog en mocton daarom zeer grooto hoeveel
heden gebruikt worden om aan de behoeften van 
het lichaam aan verteerbaar eiwit en ten deelo 
ook aan vet te voldoen. In werkelijkheid worden 
ook door de rijstetende bevolking van Indië en 
China groote hoeveelheden gegeten. Men zegt, 
dat een Malcischc arbeider van Achter-Indië 
maandelijks 28 K. G. gebruikt, een Siamees zelfs 
32 K. G. en dat Japanners en Chineezen ook niet 
minder dan 1 K. G. per dag consumeeren. In de 
gevangenissen op Java is het rantsoen 3/4 K.G. 
per dag.

Om zich een juist denkbeeld te vormen van de 
voedingswaarde is eene vergelijking met die van 
aardappelen en gebuild tarwemeel resp. witte
brood van waarde. In de eerste plaats behoort 
dan het gehalte aan eiwit, vet en koolhydraten in 
die voedingsmiddelen bekend te zijn en op water- 
vrije droge stof te worden berekend en in dc 
tweede plaats dient met de verteerbaarheid reke
ning te worden gehouden.

Stelt men het gehalte van watervrije rijst (bëras) 
op 9.1 % eiwit, 1.0 % vet en 88.0 % koolhydra
ten, zoo kan men de aardappelen ongeveer stellen 
op 7.9 % eiwit, 0.6 % vet en 84.0 % koolhydra
ten en tarwemeel op 13.5 % eiwit, 1.8 % vet en 
82.7 % koolhydraten. Dc verteerbaarheid bij 
rijst werd voor eiwit, vet en koolhydraten respec
tievelijk gevonden (König, Die mcnschlichcn 
Nahrungs-und Genussmittel ) 79.6 %, 92.9 % en 
99.1 %, bij aardappelen 67.9 %, 96.3 % en 
92.4 %, bij wittebrood 74.3 %, vet niet bepaald 
en 98.0 %. Deze cijfers zijn gevonden bij verge
lijkende proeven, waarbij deze voedingsmiddelen 
uitsluitend werden toegediend. Gemengd met 
ander voedsel zouden de cijfers wellicht iets anders 
geweest zijn.

Volgens bovenstaande cijfers is het gehalte aan 
voedende bestanddeclen bij rijst iets hooger dan 
bij aardappelen, maar minder dan bij tarwemeel.

Wat verteerbaarheid betreft (de geringe hoe
veelheid vet legt hierbij geen gewicht in de schaal) 
wint de rijst het echter, ook van het wittebrood.

Met het oog op de beteekenis van rijst als een 
voedingsmiddel meer in het bijzonder voor tro
pische landen, waar moeilijk verteerbaar voedsel 
eerder digest ie-stoornissen veroorzaakt dan in 
een koeler klimaat, is deze gemakkelijke verteer
baarheid een punt van groot gewicht. In elk ge
val blijft echter rijst evengoed als aardappelen 
en brood eene eenzijdige voeding. Men krijgt te 
veel koolhydraten in verhouding tot eiwitstoffen 
en vermoedelijk ook vet to verteren. Het is dus 
gewenscht naast rijst een eiwitrijk voedsel als 
vleesch, visch of wol boonen te gebruiken 2),

*) De samenstelling van Europeesch rijst- 
polmeel (dëdëk) kan men stellen op: water 
11.ö %, ruw eiwit 9.0 %, vet 7.3 %, koolhydra
ten 54.8 %, ruwe cclstof 10.7 %, asch 6.7 %.

2) Klapperolie kan o. a. in het tekort aan 
vet voorzien.

hetgeen dan ook gewoonlijk, zelfs door de armst o 
inlandors gedaan wordt. Mager rundvleesch 
bevat, op droge stof berekend, 87 % eiwit en 
i 8 % vet, en daarvan is ongeveer 97 % en 
81 % verteerbaar. Er behoeft in verband met 
deze cijfers niet veel vleesch bij de rijst gebruikt 
te worden om de voedingsverhouding aanzienlijk 
te verbeteren.

Boorsma maakt in zijne verhandeling over 
Rijst 1. c. de opmerking, dat dc rijst zóó arm is 
aan anorganische verbindingen, dat niet genoeg 
vocdingszoulen aanwerig zijn om aan de behoef
ten van het lichaam ook in dat opzicht te vol
doen. Dit tekort moet dan eveneens door de 
nevenvoeding worden aangevuld.

Om gewone rijst voor het gebruik gereed to 
maken wordt deze op Java gaar gestoomd. 
Dit geschiedt in een trechter vormig, bamboezen 
mandje, koekoesan genaamd, geplaatst in den 
hals van een koperen ketel, den zoogenaamden 
dandang. Somtijds wordt echter dc rijst een
voudig in een aarden pot gekookt, wat echter 
het bezwaar heeft, dat zij licht aanbakt, hetgeen 
bij het stoomen in een koekoesan niet mogelijk 
is. De rijst wordt opgcdischt in een zoogenaamde 
tjëting, een open, eenigszins eng toeloopend 
mandje van fijn gevlochten bamboe.

De korrels van dc kleefrijst (ketan) verliezen 
bij het koken in water hun vorm en worden kle
verig. Men maakt er eene soort brij (boeboer) van 
of men gebruikt de ketan voor het maken van 
gebak.

Behalve als voedsel voor mensch en dier 
dient dc gewone rijst nog voor de bereiding 
van rijststijfsel of bëdak, waschstijfsel, appre- 
tuur van weefsels en papier en kosmetiek. In 
Europa wordt voor de bereiding van rijstst ijfsel 
de gebroken rijst eerst uitgetrokken met zwakke 
loog, dan gewasschen en gozeefd en de in het 
water bezonken stijfsel (zetmeel), na zooveel 
raogelijk van het water bevrijd te zijn, gedroogd 
en in den voor den handel gewcnschten vorm 
gebracht. Door menging met ldeurstoffen wordt 
een mengsel verkregen, dat voor het verven van 
geweven stoffen kan dienen.

Bij do in Indië bereide rijststijfscl (zie BËDAK) 
worden de kleefstof en andere bij men gift gen van 
het rijstzetmeel opgelost door de rijst met water 
te laten gisten, waarbij verzuring plaats heeft.

Rijst meel wordt gebruikt voorde bereiding van 
ragi (jav.) Van gewone rijst en ketan maakt 
men ook nog gebruik voor het maken van 
tapé (jav.), tiitvoerig beschreven door Vorder 
man in Geneeskundig Tijdschrift voor N.- 
Indië, deel 33, afl. 3, 1893, nader onderzocht door 
Went en Prinsen Geerligs (Archief voor de Java- 
suikcrindustric, jaargang 1S94, p. 529), een pro
duct, dat o. a. dient bij de bereiding van arak.

De kleefrijst is meer dan gewone rijst geschikt 
voordo bereiding van alkoholischc dranken, hoe
wel ook do gowone rijst daarvoor wordt gebruikt. 
Do Japanners maken er den rijstwijn, 'z.g. saké 
vaii, waarvan jaarlijks millioenen hectoliters ge
produceerd worden, en de Chincozon eveneens 
eene soort wijn. Deze heet lo tsioc en is in vele 
Chincesche warongs in het binnenland van Java 
verkrijgbaar. Dit product schijnt meestal op de 
hoofd plaatsen bereid te worden en dan ver
zonden.

De bruine kleur van Japansche soya is afkom
stig van geroost rijstemee).

1

l

!
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OngepcldoGepeldo
396.192.029
240.794.363
258.414.955
215.742.189
333.758.627
390.G61.584

De af val van do bereiding van rijst dient ten 
slotto nog voor veevoeder. In Europa is het rijst- 
pelmeel, Jav. dedök, onderden naarn rijstvoedcr- 
mecl bekend. Het wordt vooral met succes voor 
het mesten van varkens gebruikt en staat, wat 
voedingswaarde voor vee betreft, zelfs lrooger dan 
de rijst zelve, dit laatste in verband met het aan
zienlijk hooger vetgehalte, circa 8 %, naast circa 
9 % ruw eiwit en 55 % koolhydraten.

Het rijststroo vindt volgens 
toepassing voor papierbereiding, waarvoor het 
zeer geschikt is. De waarde van rijststroo als veo- 
voeder doet niet onder voor stroo van andere 
granen. Het eerste schijnt echter van iet s minder 
gehalte te zijn dan liet tweede. Aan verteerbare 
voedingsstoffen overtreft het rijststroo zelfs het 
haverstroo.

Gevonden werd bij een onderzoek in Japan:
Stroo van

Jaar
1911
1912
1913
1914
1915
1916

De uitvoer van rijst uit de Buitenbezittingen is 
van zeer weinig belangen wordt beperkt tot kleine 
hoeveelheden uit Ampënan, Padang, Makassere.a.

In do laatste 6 jaren was de uitvoer als 
volgt in K.G.

Jaar

Semlcr o. a.

On ge pc 1de 
1.752.774 
2.130.308 
2.895.988 

17.115.128 
3.796.996 
5.759.391

De uitvoer der gepelde rijst was voornamelijk 
naar Nederland gericht, die van de ongepelde 
naar Singapore.

Daartegenover staan grooto invoeren en wel 
van deze hoeveelheden.

Jaar
1911
1912
1913
1914
1915
1916

Bij dezen invoer voornamelijk uit Siam, 
Saigon en Britsch-Indië zijn ook nog vrij aan- 
zienlijke hoeveelheden via Singapore weder 
ingevoerd product uit Ned. Indië begrepen.

Literatuur De Sburler. Landbouw in N.-Oost- 
Indië, Dr. K. W. v. Gorkom’s Oost Indische 
Cultures 2c deel; Semmler. Die tropische Agri- 
cultur; Sollewijn Gelpke. Verslagen over do 
padi cultuur in de afdeeling Ngrowo; Sollewijn 
Gelpke, De rijstcultuur in Indië, en De rijstcul
tuur op Java in Bijdr. t. T. L. en Vlk. in Ned- 
Indië 9e deel 1874.; Van Hasselt, Volksbeschrij- 
ving van Midden Sumatra; K. F. Holle, Do 
vriend van den Javaanschen landman: K. F. 
Holle, Bijdrage tot de kennis dor ziekten en 
plagen in het rijst ge was j'yMayer, Een blik in 
het Javaanschc volksleven,''2e doel; Mayer, Do 
Javaan als landbouwer en veefokker; H. 0. II. 
de Bie, De Landbouw der Inïandscho bevolking 
op Java; H. C. H. do Bic, Rijstcultuur op Java; 
J. 0. Koningsberger, Schadelijke en Nuttige 
insecten van Java; Wcrner und Körnicke, Die 
Getreide Arten: J. E. van der Stok, Onderzoekin
gen omtrent rijst en tweede gewassen; A. G. 
Vorderman, Onderzoekingen naar liet verband 
tusschcn den aard der rijst voeding in de gevange
nissen op Java en Madoera en liet voorkomen 
van beri-beri onderdo geïnterneerden; Koloniaal 
Verslag; Statistiek van den Handel ,de In- en 
Uitvoerrechten in Ned.-Indië; Jaarcijfers van 
Nederland en Koloniën enz.

RIJSTTAFEL. De rijst, liet voornaamste voed
sel van de Indo-Maleische volken in Zuid-Oost- 
Azië en den Aziatiseh-Indischen archipel, is van 
de zich in die streken gevestigd hebbende Euro
peanen, vooral van de Nederlanders en hunne af
stammelingen, liet hoofd bestanddeel der tafelge
rechten geworden. De rijst vormt bij de mingogoc- 
den doorgaans, evenals bij de inlanders, de hoofd- 
spijs der drie dagelijksche maaltijden; terwijl zo

Gepelde
1.130.558
2.498.956

974.292
383.105
225.105 
173.774

1911
1912
1913

i 1914
1915
1916

sawahrijst 
3,2 %

bergrijst 
3,0 % 

31,6 %
LI %

Ruw eiwit
Koolhydraten 36,1 %

0,9 %
Het stroo behoort dan in den vorm van haksel

Ruw vet

Ongepelde
429.407
331.337
603.063

1.008.339
539.550
945.313

Gepelde
223.693.669
206.414.844
237.756.960
254.667.926
249.201.602
301.207.278

bij ander voeder te worden gegeven, wat op Java 
bij de cavalerie ook geschiedt.

U i t- e n invoer v a n r ij s t. Volgens de 
statistiek van den Handel en de In- en Uitvoer
rechten bedroeg de uitvoer van rijst uit Java en 
Madoera gedurende de laatste 15 jaren deze 
hoeveelheden in

Jaar
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

Deze rijst, die voornamelijk naar Nederland 
wordt uitgevoerd, is voor het grootste deel af
komstig uit de residentie Cheribon en van par
ticuliere landen in de residentie Batavia. Deze 
uit gevoerde rijst-is van een zeer superieure kwali
teit en aangezien daarvoor in Nederland hooge 
prijzen worden betaald, en het verschil op Java 
van betere en mindere rijst niet zoo groot is, 
loont het de moeite en de kosten deze rijst uit te 
voeren, hoewel Java zelf niet in zijne behoefte kan 
voorzien en zelf groote hoeveelheden rijst, voorna
melijk uit Britsch-Indië en Achter-Indiëaan voort.

De invoer van rijst in Java en Madoera zijn 
volgens dezelfde statistieken in K. G.

Jaar
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

:
!

K.G. • 
Gepelde 

39.071.259 
35.222.499 
45.833.401 
42.705.724 
44.269.343 
50.683.711 
21.820.093 
47.679.158

Ongepeldo
74.386

1.481

246.194
9.420

606.838
350.897

1.167

I

49851.700.549
50.133.462
46.819.000
62.747.016
40.076.645
33.646.747
9.812.619

4.594
767.000
137.818

8.769

Gepelde 
220.328.328 

66.441.674 
133.004.699 
135.788.773 
135.689.000 
120.285.092 
187 257.744 
215.014.481 
459.192.029

Ongepelde
56.400

4.235
320.832

71.253
3.300

600

1.080
6.356
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■in hel huisgezin der gegoede Europeanen als 
regel althans voor één maaltijd, n.l.dien omstreeks 
het middaguur, ook de hoofdschotcl uitmaakt.

Is nu zulk een dagelijksch rijstmaal bij den 
gewonen inlander en den armen Europeaan 
hoogst eenvoudig, wijl de rijst daarbij slechts 
gekruid wordt door wat Spaanscho peper, een 
gedroogd of gebakken vischjc, een stukje ge
droogd vlecsch of eenige saus uit kerrie of groen
ten gekookt (lodèh), zoo is daarentegen bij don 
meergegoeden inlander en Europeaan deze rijst- 
maaltijd door de zeer talrijke en afwisselende bij
gerechten, welke daarbij worden opgediend, een 
rijk voorziene disch geworden.

Het bestaan van geheele kookboeken, bijzon
der behandelende die verschillende gerechten, 
hunne samenstelling en toebereiding, bewijst wel 
de grootc verscheidenheid daarvan, doch tevens 
de onmogelijkheid in een werk als dit een eenigs- 
zins volledig denkbeeld van de rijsttafel te geven. 
De volgende beknopte schets moge dus volstaan.

De rijst zelve wordt voorgediend, na vooraf 
behoorlijk te zijn uitgewasschen en gekookt of 
gestoomd, zoodat de korrels, hoewel gaai*, vrij 
droog zijn en niet aaneen mogen kleven tot eene 
vaste massa. Bij de rijst dienen verschillende sau
sen, waarvan de meest algemeeno wel is de kerrie
saus, het aftreksel van den Curcuma-wortel; voorts 
verschillende groentesausen (sajcoran), eveneens 
meesttijds naar het hoofd bestanddeel genaamd 
als b.v. (batav.) sajoer lodèh (van verschillen
de groenten ), sajeer asem (van tamarinde en spina
zie (bajém), sajoer kloeak, enz. Vleesehsehotels 
worden in hoofdzaak gevormd door kip of rund- 
vleesch, beide ook veel tot gehakt (frikadel) ge
maakt. Kip (ajam) wordt op allerlei wijze too- 
bereid : gekookt, gebraden, ingewreven met kerrie 
en allerlei kruiden. Kip in stukken gesneden met 
dikke uit verschillende kruiden bereide saus 
wordt ajam bësengèli genoemd. Ofschoon in 
mindere mate, worden ook van eenden (bèbèlc) 
soortgelijke schotels gemaakt.

Varkensvleeseh komt voor in den vorm van 
dobbelsteentjes, geroosterd op bamboestokjes 
(het is de zoogenaamde sösató, die echter ook van 
andere vleesclisoorten gemaakt wordt). Hier zij 
ook vernield de dèngdèng, zijnde dunne lapjes 
rund-, buffel- of herten vlecsch, ingewreven met 
kruiderijen, in de zon gedroogd en voor het ge
bruik aan tafel in olie of boter gebraden.

Verschillende zee- en riviervischsoorten vor
men, gekookt, gebakken of in een kerriesaus 
voorgediend, ze.-r gezochte bijschotels. Ook de 
als handclsarlikcl in gedroogdon toestand te 
verkrijgen vischsoorten 
vaak zijn eenige dierlijke spijs bij de rijst — 
komen als bijschotels voor. Garnalen en krabben 
(oedang en köpiting) gekookt en met Spaanscho 
peper bereid, of gehakt en in de eigen schalen 
voorgediend, vormen ook menigen schotel.

Van eierspijzen als gewone schotels moeten ge
noemd worden ommelettos en vooral gezouten 

hard gekookte eendeneieren (telor asin).
Bij dit alles komt nu eene geheelo reeks van 

kleinere schoteltjes, de zoogenaamde sambalans 
van den meest verschillenden aard, waarvan de 
Spaanscho peper, kokosnoot on ook soya en 
trasi (ook een produkt van visch, vrij onwel
riekend doch wegens den smaak onontbeerlijk)

een bestanddeel uitmaken. Wij noemen slechts: 
levertjes van kippen, zeer kleine garnalen en ge
droogde visclijes (do Makasaarsche roodo visch- 
jes), gezouten vischkuit (troeboek genaamd), 
taugé (ontkiemde katjang idjoo) (Phaseolris); ge
braden tcrong (vrucht van eene Solanumsoott); 
pölóh (boonen van Parkia); kroepoek (bereid 
van gedroogde, tot poeder gestampte garnalen); 
gepofte of in de aren gekookte maïs (djagoeng).
Van de kruiderijen (boemboe boemboe) in al 
deze spijzen voorkomende, zijn de voornaamsto: 
laos (galanga); djahó (gember), uien, knoflook, 
ketoembar (komijn); djintèn (karwei), curcuma, 
enz. Confituren (manisan), zooals van tamarinde 
en mangga-vrucht, zuren (atjar) van Europee- 
sche of Indische herkomst, zijn almede een ge
zochte toespijs; terwijl voorde echte liefhebbers, 
wien al de in de spijzen voorkomende kruiderijen 
nog niet prikkelend genoeg zijn, afzonderlijke 
schoteltjes met fijngewreven Spaanscho peper 
gereed staan. Hot spreekt wel van zelf, dat, bij 
deze groots verscheidenheid, voor elk bijzon
der rijsttafelmaal slechts eene keuze uit de vele 
in aanmerking komende schotels en toespijzen 
kan gedaan worden. Bij goede keuze en toebe
reiding is de hier beschreven rijsttafel een disch, 
waaraan de nieuw aangekomene zich spoedig 
gewent en wclko hij weldra als bijzonder smakelijk 
waardeert, zoodat fcitelijk de rijsttafel het hoofd - 
maal in Indië is. Buiten Ned.-Indië schijnt door 
den Europeaan van de rijsttafel minder werk 
gemaakt te worden; vooral is dit het geval in 
de Britscli-Indische koloniën. In Nederland is de 
rijsttafel bij velo Indische familiën in eere, en 
men kan tegenwoordig in Nederlandsche steden, 
bepaaldelijk to ’s Cravenhage, eene ruime keuze 
der ingrediënten bij de kruideniers aantreffen; 
echter blijft de Nederlandsche rijsttafel slechts 
eene gebrekkige vertooning der echt-Indische.
Ook bestaan er Indi-.cho restaurants, 
de rijsttafel gebruiken kan. ƒ ,f< -f

Wie meer uitvoerig de rijsttafel beschreven 
wcnscht te zien, zij verwezen naar Indische 
kookboeken, b. v. Oost-Indisch kookboek (G. Kolff„ 
en Co. Batavia); voor eenvoudiger rijsttafels 
heeft men liet kookboekje van Mevr. G. G. Gallas 
(Nijmegen, bij II. C. A. Thierae, 1878). Een nieuwer 
0.1. kookboek is dat van Mevr. J. M. J. Catenius- 
v.d.Moijdcn. De Indische tafel, 2e verm. druk 1913- 
Wetenschappelijke studiën overdit onderwerp zijn 
vooral door Dr. A. G. Vorderman te Batavia ge
maakt. Zie voorts bij VOEDINGSMIDDELEN.

RIJSTVOGEL. Zie WEVERVOGEL.
RIJSWIJK. Zuidelijke wijk van Batavia, niet 

haar naam ónlTcencnd aan het bij ’s Gravcnhage 
gelegen plaatsje, maar aan een aldus geheeten 
fort je, dat in 1G56 werd opgetrokken ter plaatse 
ongeveer waar zich thans de cavalerie-kazorne 
bevindt. Er werden 5 forten gebouwd tegen do 
strooptochten van do Bantammers, die in den 
loop van dat jaar de vijandelijkheden tegen 
do Compagnie zeer onverwacht hadden hervat.
Soutelande o. a. heette naar „de bracko gronden 
in dewelcke dat fort is liggende”. Batenburoh 
was gemaakt „van een tempel eenige jaron voor
leden door do Chinezen tot haere duyvel-dienst 
gebouwd”. En Rijswijk lag „in do rijsvelden”, 
wat men tegenwoordig rijstvelden noemt. (T.
Bat. Gen. XVIII, 1872, bl. 328)
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s.
(Lhö* Balöhan) een kolenstation to vestigen, 
ter vervanging van Poelö Breuöh, en op beschei
den schaal werd een proef in die richting ge
nomen. Den 18en Mei 1893 werd onze vlag 
geheschcn te Sabang, dat de standplaats werd 
van een bestuursambtenaar met militaire be
zetting. Sedert 1895 werd Sabang kolenstal ion. 
In 1S97 werd het telegrafisch aangesloten. 
In 1898 kreeg het een 2800-tons dok. En in 
1903 werd er een handelsstation geopend en 
kwam het in directe mailverbinding met Neder
land. (Zie Deel I, bl. 87). De Sabangbaai is een 
prachtige natuurlijke haven. De ingang is 750 
M. breed en kan dag en nacht zonder hulp van 
loodsen worden in- en uitgevaren. In do ruime 
ankerplaats van 900 X 1500 M. kunnen 25 
groote booten veilig ten anker komen, zonder 
elkaar te hinderen. Aan den kolensteiger is 
plaats voor vijf groote oceaanst oomers. Schepen 
kunnen te allen tijde aanloggen, 1400 ton en meer 
bunkeren en water innemen. Laden en lossen ge
schiedt met 5 electrische transporteurs, aan land.

SAADANG. Zie CELEBES, Deel I, blz. 452—
.453.

SABAMBAN. Riviertje aan de Z.O. kust van 
Bomeo, afdeeling Bandjënnasin, onderafdeoling 
Pleihari. Het stroomgebied vormde voor 1905 

zelf besturend landschapje, met een opper-een
vlakte van slechts 165 K.M2., dat vroeger tot 
Tanah Boemboc gerekend werd; de geringe 
bevolking, bestaande uit Maleiers en Boeginee- 
zen, legt zich voornamelijk op de vischvangst toe.

SABAN, d. i. de 8e maand van het Moham- 
medaansclie jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE 
KALENDER EN GEDENKDAGEN, A.

SABANG..Een tot do afdeeling Groot -At joh 
belioörende onderafdeehng, bestaande uit. het 
eiland Wèjnet cenigc miniatuur-eilandjes, waar
onder Rondo, en bestuurd door een civiel-gezag- 
hebber met standplaats Sabang, de vrijhaven 
aan de bekendo Sabangbaai. Heb ressort is 
verdeeld in de op zichzelf staande moekims 
Balohan, Paja, Iböïh en Sabang, onder hoofden, 
die eene Gouv. bezoldiging genieten van f 30b
’s jaars. Het telde einde 1915: 1042 Atjèliei's, j en elevators en groote grijpmachincs te water. 
2107 andere Inlanders, 1297 Chineezen, 330 I Ten bewijze dat dit snel gaat, zij vermeld, dat 
andere Vreemde Oosterlingen, en 129 Euro- | een lading van 7000 ton Ombilinkolen in Nov. 
peanen. Daaronder waren 632 geregistreerde ’15 binnen 13/(J etmaal werd gelost en opgc- 
raannen, waarvan 242 ter hoofdplaats Sabang, slagen. In handwerk zou dat 12 dagen gekost 
145 in Balohan, 210 in Paja en 35 in Iböïh. hebben. Er worden Cardiff-, Ombilin- en Bcn- 
De Atjèbere bier zijn hoofdzakelijk herkomst ïg gaalsche kolen geleverd. Scheepvaartverkeer en 
uit do XXVI Moekims van Groot-Atjèh. Zij kolendebict namen tot aan liet uitbreken van 
leven van ladangrijstbouw, klapper- en peper- den oorlog steeds toe. 
cultuur. In later jaren is ook veel ficus aange-
phnt. Hinder wordt, ondervonden van wilde j in 1909/15 zie onderstaande tabel, 
varkens, en in de ficustuinen soms ook van
stamboorders. Vermelding verdienen de wel- j 213.351 en 134.334 tonnen steenkolen afgc- 
varende klapperaanplant van den ex-kapitein- j leverd, en beliep het goederenverkeer 73.000, 
Chinees te Iböïh en de Europee.sche peperonder- j 111.000 en 132.000 tonnen van 1000 K.G. of 
neming Tjot Bafr Oe. De veestapel telt slechts I 1 M3.
300 runderen en enkele buffels. Poelö Wè is | Een station voor draadlooze telegrafie voor 
zeer bergachtig, maar de hoogste top: de G. i de gemeenschap tussehen den wal en de schepen 
Leumö Maté is slechts 688 M. Dat gebergte is in de vaart word medio Maart 1912. to lë Meuk 
grootendeeLs door oerwoud overdekt. Er zijn i 
twee groote baaien: die van Balöhan in het 
Zuiden, en die van Sabang en Pria Laftöt aan de 
Noordzij. Zij zijn verbonden door een 9 K.M. 
langen, 4 a 5 M. breeden karrewe;g. _ Andere en 
wegen leiden van Sabang naar Ië iïëuie, naar de 
Niassche kamp en naar het meer Aneu*- La^öt-, 
wat zoo de vaste uitstapjes"^ zijn van reizigers 
gedurende het oponthoud der booten in Sabang.
In 3884 is er over gedacht aan de Zuidbaai

Voor het aantal schepen, dat Sabang aandeed
: In 1911, 1913 en 1915 werden resp. 190.000,

geopend. Een tijdelijk, zeer primitief quarantaine - 
station is in gebruik gesteld op Poelö Roebiah. 
De afstanden van Penang, Singapore, Hongkong 
en Colombo zijn respectievelijk 308, 608, 1417 

902 (zeejmijlen,
De N.V. Zeehaven- en Kolenstation Sabang 

to Amsterdam, ongericht 9 Aug. 1905 tot voort - 
zetting der gelijknamige sedert 1898 te Batavi i 
gevestigde vennootschap, zorgt voor de uit
voering der overeenkomst, in 1909 aangegaan

üorlog.s en Gts. schepen 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915-
!Aantal......................

Ton waterverplaats:

Koopvaardijschepen:

88 88 j 129 i j i!
82.999 103.622 1

98 J05 |
109.6461 87.538

97
78.105 1 80.293 274.801

'
I

Aantal ................... 842; 904 j 921 1025. 1.0711 883 768
Bruto Reg. ton: ___ j 2.199-114 | 2.434.523 j 2.606.949 3.099.395 j 3.294.685 | 2.728.945 2.230.656



SABANG — SA’DANSCH E TA LEX. 069

met den Minister van Koloniën, ten aanzien 
van do exploitatie van zeehaven en kolenstation 
aan de Sabangbaai. Ze levert steenkolen, drink
en ketelwater, ijs, victualiën enz. De regee- 
ring nam van haar over allo bestaande terreinen, 
kaden, steigers, pakhuizen enz., en gaf haar die 
in erfpacht tegen betaling, van een canon van 
3j/4 % van den kostprijs. l'f V £

Zie voorts- HAVENWERKEN en YVÈ.
SABANGBAAI. Kleine maar belangrijke, vol

komen beschutte baai met matige diepten, welke 
ongeveer 1 K.M. het land indringt aan de West
zijde van de N.O. punt van hot bergachtige 
eiland Wc, aan de Noordkust van Sumatra: de 
ingang tusschen de lage N.W. punt, waarvan een 
zeebreker afsteekt, en hot rotsige eiland Klah is 
ongeveer even breed. Langs den rand van een 
hoog plateau liggen, aan den steil uit zee oprij- 
zenden Noordoever, steiger» met diep water en de 
etablissementen der Sabangmaatschappij; beW. 
dezen steiger ligt het droogdok en in bet Z.0. 
gedeelte der baai bevindt zich een petroleum- 
steiger. Schepen kunnen hier te allen tijde kolen, 
water en ververschingen bekomen en de noodige 
reparaties doen uit voeren Langs de steigers staat 
nimmer deining en zelfs me1 harde Z.W.lijke bui
en ligt men er rustig.

De vertikale waterbeweging is bijna zuiver dub- 
beldaagsch, het verval loopt uiteen van 1,8 M. 
tot enkele dM. Zie Zeemansgids deel II.

SABOEK. Zie Supplement.
SABRANG (soenil). Zie CAPSICUM AX- 

XUUM.
SACCA-KOFFIE. Het gedroogd en geroost 

vruchtvleesch der koffie bes, soms a ls waardeloos 
kuffiesurrogaat gebruikt, op de wijze van cichorei.

SACCHARUM OFFICINARUM. Zie SUIKER.
SACCHARUM SPONTANEUM L. Fam. Gras

sen. Gëlagah (mal.), Glagah (jav.). Eurih 
gëdó (soend.). Een hoog gras, veel op suiker
riet gelijkend en daarom ook wel wild suiker
riet genoemd, doch smaller van blad. Het groeit 
met alang-alang op opengekapte terreinen en 
dorre gronden, b.v. op door vulkanische uit
barstingen tijdelijk van plantengroei beroofde 
terreinen. Door zijn hoogte en scherpe blade
ren is het zeer hinderlijk voor het verkeer. Dc 
jonge bladeren worden graag door het vee ge
geten en ook wel als groente genuttigd. De 
bladeren dienen voor liet dekken van huizen.

SACCOPETALUM HORSFIELDII Bonn. Fam. 
Anonaceae. Djanglot, Kalak këmbang, Wani- 
tan (.iav.), Kalak (soend.). Tot 20 M. hooge 
boom, op geheel Java voorkomend in de lage 
Janden, vooral in djatibosschen. Het hout is 
zeer gezocht, <n wordt wegens zijn taaiheid en 
elasticiteit vooral voor lansstelen gebezigd.

SADANG (jav.). Zie LIVLSTONA.-
SA’DANSCH. Zie SA’DAXKCHE TAL.EX.
SA DANSCHE TALEN. De Sa’danschc taal

groep lig.' voor een groot deel in het stroomgebied 
van do Ka'dan, een der grootste rivieren van 
(,'olobes. De grenzen zijn: In het N. cono lijn 
langs don breedtegraad 2°25’’ Z.B. van 119°30/ 
O.L. tot 112 10' U.L. (Gr.) en vandaar cenc lijn 
naar 120°35' O.L. tot haar snijpunt met 2°35' 
Z.B. In het O. loopt do grens van dit punt af, on
geveer parallel met de kust van Locwoe, met een 
boog ten W. van Waiboenta, want dit behoort 
tot hot Boegineesche taalgebied; verder W.lijk 
van Palopo tot 3°50' Z.B. Vandaar kan men de

Z.grens recht W.lijk trekken tot 119° 40' O.L., 
daarna N.lijk, de Sa’dan over op de helft, van 
haren W.lijkon benedenloop, verder evonwijdig 
langs de W.kust, beW. Leta, langs den rechter
oever der Mamasa, tot hot snijpunt met 3° 20'
Z.B., daarna vlak W. tot halverwege tusschen do 
Tjampalagian- on Balangnipa-rivieren. Van dit 
punt loopt do W. grons evenwijdig aan de kust 
en snijdt de rivier Karama O. lijk van Galoem- 
pang, op haar vereenigingspunb met de Baoo. Do 
groep heeft dus, voor Colebos, een groot gebied. , 
Op de Schotstaalkaart van Celebes (1914) is het 
veel te klein aangegeven. Binnen deze grenzen 
wordt voornamelijk SVdansch gesproken, naai
de ontkenning tae’’ genoemd. Alleen in het Z.lijk 
deel, in de landschappen Doeri, Enrekeng, Mai- 
wa, Kasa, Batoe Lapa en Leta nadert de taal 
meer tot het Boegineesch. Omdat deze landschap
pen tezamenMasènrèmpoeloe’ (nabij het geberg
te) heeten, wordt hetgeen men daar spreekt sa- 
mengevat in de benaming: Masènrèmpoeloesch.
Het Sa’dansch wordt dus gesproken in de land
schappen Masamba, Rongkong, Kanandede, 
Rante Pao, Makale en verder door de volgende 
volksstammen ten JW.V van het op de taalkaart 
aangeduide gebiedSf-To Maki of Mangki, To - 
Arale, To Mambië^To Taboelahan, To Rante 
Boelawan, To Mantanga, To Mamasa en To 
Melabo. De landstreek door deze lieden bewoond, 
wordt aangeduid met den naam Pitoe Oeloena 
Saloe (De Zeven Rivierbronnen). De grenstalen 
van het gebied der Sa’dansche groep zijn: In het 
N. het Lebonisch, gesproken in Rampi, Leboni 
en Rato (ontkenning hetoea), de taal der To Seko 
en To Pada (ontk. hari); in het W. de taal der 
To Galoempang (ontk. tente ria), die aan den 
benedenloop der Karama wordt gesproken, het 
Mamoedjoesch (oedai) en het Mandarsch (andian) 
en op de grens van Balangnipa de taal der To 
Toebi (ade). In het Z. ligt het Boegineesch (tfe’) en 
in het W. het. Boegineesch en het Bare’e. Vooral in 
hot Rante-Paoschc ïs de bevolking zeer dicht.
Men schat het aantal sprekers van het Sa’dansch 
op 400.000.

Het klankstelsel van het. Sa’dansch sluit zich 
het nauwst aan bij dat van het Makassaarsch. 
Pëpefc ontbreekt, a, soms o, is de vervanger, b.v. 
taloc (drie), toloe (ei). In het hoofddialect worden 
j en w uitgeworpen, dc kleinere dialecten behou
den ze, b.v, baan, bajan (parkiet), saa, sawa 
(slang). De palatalen ontbreken. De taal is niet 
vocalisch, doch alleen kamzah, k, n, ng, zijn 
sluiters van lettergrepen. De klanken der R.G.H. 
wet en die der R.L.D. wet vallen samen in r, b.v. 
bara (rijst in don bolster), 'pare (rijst inde aar).
Van de voorvoegsels valt te zeggen dat ze tal
rijker zijn dan die van hot Boegineesch. Behalve 
de frequentatieve invoegsels, zijn ook oem en in 
nog in gebruik, doch oem is doorgaans voor
voegsel en kan in bepaalde gevallen zijn oc ver
liezen, terwijl dan de m tot jmenasaleering van 
den stambeginner wordt, b.v. daka' (zoeken), 
oendaka’, ndaka’. Voor stammen die met een 
klinker beginnen wordt oem tot n, b. v. norong 
(zwemmen) uit orong. Het voorvoegsel di, wijst 
het passief aan. Do pronominalo voorvoegsels 
komen als prefixen voor bij de vervoegde vor
men om het onderwerp, en als encliticae cr achter 
om het voorwerp aan te wijzen, b.v. moeamma'- 
na’ (gij slikt mij in); achter deelwoordsvormen 
duid on zij het onderwerp aan, b.v. moraind'
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SA’DANSCHE TALEN—SAGOE of POHON SAGOE.670

E. D ilaurier, Collection des principes Chroni- 
quos Ma’aves, 1856. Al de/.e redvc ies benevens 
die van enkele manuscripten zijn benvt door W 
G. Shellebear voor zijne ui gave, in Arabische 
karakters en in L tijnscbe transscriptie, in 1896 
te Singapoer verschenen.

Zie do voorrede dier editie, en voorts de cata
logi der Malei cho Handschriften van H. H. 
Juynboll (Leiden), bl. 230 e. v. on Pil. S. van 
Ronkel (Bitavii), bl. 2GS. e. v.

SADJIRA. District van do contróle-afdeeling 
Lëbak-kalèr, regentschap en afd. Lebak, residen
tie Bantam; met ccnc oppervlakte van 421 
K.M2. Het district telt 55 desa’s. Het Zuidelijk 
deel ivordt ingenomen door een zwaar begroeid 
bergland, afwisselend van vormen en met fraaie 
dalen. Ten Noorden daarvan ligt een eentonig, 
meest met alang-alang bedekt heuvelland. Do 
gelijknamige hoofdplaats is gelegen in het hier 
ruime en goed bevolkte dal der Tji Berang.

SADOERI (i av.). Zie CALOTROP1S.
SAFFLOOR. Zie CA RT HA MUS.
SAFFRAAN (verbasterd Sapran), de stempels 

van Crocus sativus, wordt uit Spanje in Nod.- 
Indië ingevoerd en als inl. medicijn gebruikt.

SAGA (val.). Zie ABRUS.
SAGA KAJOE (mal.). Zie ADENANTHERA.
SAGEWIN(STRAAT). Smalle, zeer diepe straat 

tusschen het bergachtige, O.W. loopende, gerekte 
eiland Batanta met zeer steile, gebikkelde Zuid
kust, welke slechts op enkele gedeelten een smal 
koraalkustrif heeft, cn het heuvelachtige Sala- 
wati, met een Noordkust van dezelfde formatie, 
aan de N.W. punt van den Vogelkop van Nieuw- 
Guinea. In den We tinloop der s'raat ligt, aan 
de N.W. punt van Saliwati, het hooge eiland 
Sagewin, dat het vaarwater (o' op 3 K.M. ver
smal , ook in hel Oostelijk deel der straat is een 
dergelijke vernauwing. Bij den Oost ui loop ligt, 
aan de N.O.punt van Salawati, hel hooge eiland
je Snapan en steekt, van de Oostpun van Ba- 
tan'a, een zeer ui:gestrekt rif met ondiepe plek
ken af. Nu straat Dampier goed in kaart is ge
bracht, wordt straat Sagewin, wegens de daarin 
voorkomende windstil'en, het gebrek aan anker
plaatsen en den sterken stroom, gemeden door 
zeilschepen. Zie Ziemansgids deel VI.

SAGI. Zie SAGÖE.
SAGI. Zie ATJÈHERS, 2, c (Dl. I, p. 91).
SAGÖ (GOENOENG). Nie" werkzame vulkaan 

in de Padangsche bovenlanden (Sum. Westk.) 
me! een gedeeltelijk verbrokkelden kraterrand; 
de twee hoogste toppen zijn do Goenocng Ma- 
lin ang (2261 M.) on do G. Sago (2080 M.). Do 
vulkaan heeft een hoefijzervormige, naar het 
Z.O. openliggenden krater, met glooiende 
hellingen, zoodat men er vrij gemakkelijk in 
kan afdalen. De groote diepte der ravijnen op 
de hellingen bewijst, dat de vulkanische werk
zaamheid reeds lang is geëindigd. In die ravijnen 
komt een soort antiloop voor, de kambing hoe- 
tan. Op de N.- en O.-lijke hellingen zijn uitge- 
streklc Gouv. koffietuinen aangelegd, die vóór 
1908, toen do gedwongen koffiecultuur werd 
vervangen door directe belastingen, zeer belang
rijke productie opleverdcn, al was die opbrengst 
sinds de gouden tijden der koffiecultuur reeds 
veel verminderd.

SAGO. Zie METROXYLON en SAGOE. 
SAGOE. Zie ADONARA.
SAGOEof POHONSAGOE (vulg. mal.); Rom-

(ik wil). Het achtervoegsel -an is zeer gewoon, 
evenzoo -t doch -kan of -akan bestaat niet als 
suffix; in do plaats daarvan treedt -an op, b.v. 
alliangkï (koop voor ons). De woordenschat 
sluit zich aan bjj dien van het Makajsaarsch, 
Boegineesch en Toradja’sch. De genitief vorming 
geschiedt zoowel door samenstelling zonde, 
tusschenzetjel, als door achtervoeging van het 
pron. suff. 3. pers enk. achter hot bepaalde 
wo< rd.

Literatuur : N. Adriani, Iets over do talen der 
To Sada en der To Wofoe, Med. Ned. Zend. Gen. 
XLII (ISOS), 1U—150$(p. Adriani & Alb. C. 
Kruy», De Bare’e-sprekende To radja’s van 

, - .> Midden-Celebes, III, 144—146; A.A. Van do 
l Loosdrecht, Het Verhaal van Pano Boclaan 

■$-v (tekst, vertnline en aan eekeningen), Med. Ned. 
f Zend. Gen. LVIII (1914), 225—244; A.A. Van 

t; de Loosd recht, N. Adriani cn H. Van der Veen, 
Sa’dansche Volksverhalen, Ibid. LX (1916) 
270—286 en 371—392.

SADATI-SPELEN. Zie ATJÈHERS, 5, (Dl. 
I, p. 94).

SADI-LATA. (jav.). Androgra'pliis paniculala 
Kees, fam. Acanthaceae. E:n zeer oud cn nog 

• heden gebruikt Indisch kruid, o. a. tegen slange
heet. Reeds in de Sërat Rama wordt verhaald, 
hoe Rama dit sadi-lata ter genezing aan wendde,

• : •> „ toen hij en zijn leger getroffen waren door het
.-('•>£ vergif van een slang, waarin Radè.a Indradjet 

M- zich gemetamorphoseerd had. In de Sërat 
Manikmaja heet de plant s a ra b i 1 a t a. Dr. 
Boorsma isoleerde uit de bladeren dezer plant de 
kristallijnc bitterstof andrographide; voorts be
vatten zij een zeer hoog gehalte aan kalizouten, 
waarop bij vele planten dezer familie het gebruik 
als inwendig geneesmiddel berust. Zie ANDRO- 
GRAPHIS.
aSADJARAH MALAJOE (eigenlijk Sjidjarab 
Mèljoe), ook genaamd Salalat al-salatin en 
SiLilah Radja-radja, is de litel van eeno Malei- 
sche geschiedenis der Maleiers, van de oudste 
tijden af tol aan den Portugeeschen tijd, in 1021 
der Hidjrab, dat is A. D. 1610 door den Mala- 
kaan Toen Makmoed Seri Lanang opges' eld. 
Do tekst bevat in sommige redacties 34, in andere 
38 boofdstukken; in laatstbedoelde wordt het 
werk voor! gezet tot Alaoeddin Riajat Sjah 
(1591—1617). Evenals in andere sooitgelijke 
werken is de inhoud voor een deel legendarisch; 
zonder de hulp van gelijktijdige, vooral PortJ- 
geeseke, geschiedverhalen is deze kroniek niet 
als absoluut betrouwbare materie te behandelen, 
hoewel uit de vergelijking der koningslijken met 
de gegevens der epigraphiek blijkt d t een groot 
deel der berichten juist is. Evenwel, dit feit 
is van betrekkelijk weinig waarde wegens het 
ontbreken van oude handschriften, en het dien
tengevolge oncritische karakter der teks tuitgaven. 
Eene inhoudsopgave verscheen in het Tijdschr. v. 
Ned.-Indië, III, bl. 256—261; verfcilingen 
werden gegeven door Leyden (gedeeltelijk) onder 
den titel Malay Ann>ls translated (1821), en door 
M. L. Marcel Dcvic, eveneens gedeel.elijk (1878). 
De eer.-te uitgave van den tekst is verschenen to 
Singapoer, in de derde decade der 19e eeuw, on
getwijfeld bewerkt door'/Abdoellah Bin Abdoel- 
kadij- Moensji, welke tekst in 1884 (door H. C. 
KEnkeit) te Leiden oncritisch is heruitgegeven. 
Op den tekst van Abdoellah en een Leidsch 
handschrift steurt de niet voltooide uitgave van
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■' bocloeng (jav.); Kiraj (soend.); Roembija 
(mal., mak.); Hocda (tern.): Tawasön of Tëwa- 
scn (minah. landstaal); Labia (ooront.); 
Bi (n. O. 4 R.); Bariam (n. o. noemf.); Bia 
(boer.); Mcifli (atj.); Lapia of Lcpia (amb. 
landst.); Bai en Socat (amb. oor.); Kamrioc 
(amb. wet.); Mang a (amb. kei); Piëone (amb. 
kis.); Rabia (amb. aroe); Rotnia (amb. serm.); 
Eëra (amb. ten.).

Metroxylon Rumphiien Melroxylon Sagus., fara. 
Palmae. In geheel Indië tehuis belioorende 
20—30 voet liooge boomcn met groote gevinde 
bladeren. Eerstgenoemde is de eigenlijke sigoe- 
palm van de Molukken; de andere komt zoowel 
in het .wild als gekweekt in den gchcclen Archipel 
voor. Hoofdzakelijk dient de sagoeboom ter ver
krijging van het bekende meel, dat in het Oostc- 
lijke deel van den Archipel nagenoeg het ecnige, 
geenszins rijkelijke, voedsel der bevolking vormt, 
en trouwers ook elders riet zonder beteekenis 
is (zie VOEDINGSMIDDELEN). Tot voor be
trekkelijk korten tijd vond men den sigoepalm 
nagenoeg uitsluitend in het wild en hij groeide in 
de Molukken in zoo grooten getale, dat de in
woners niet noodig hadden den palm aan te 
plant.n. Sedert een twintigtal jaren maken 
echter de Kolcniale Verslagen melding van gere
gelde aanplantingen van den sagoepalm, die op 
Biliton, Zuid-Oost-Bornco en verder in Wcst- 
Java worden aangetroffen. Over het algemeen 
worden de gedoomde variëteiten aangeplant, 
die tengevolge van de doornen de stammen en 
hun zctmcelrijken inhoud beschermen tegen 
aanvallen van eekhoorns, wilde varkens en 
marters.

Ge woon lijk wordt de sagoepalm voortgeplant 
door middel van de zijdclingsche uitspruitsels, 
die zich na het afsterven van den ouden stam 
ontwikkelen. Voortplanting door middel van 
zaden is zeer goed mogelijk, maar wordt niet 
veelvuldig toegepast, daar de kieming zeer lang 
duurt en niet zoo zeker is als bij het planten van 
uitspruitsels. Men plant deze op een vochtigen, 
liefst slijkachtigen bodem, doch zoo, dat de 
spruit niet te diep in den modder komt te staan. 
De beste plantlijd is in den regenmoesson, doch, 
wanneer men over voldoenden aanvoer van 
water beschikt, zijn alle jaargetijden voorliet 
planten geschikt.

De jonge plant vormt spoedig uitloopers, die 
in sommige streken weggesneden worden, totdat 
zij drie jaar oud is geworden; de daarna ontstane 
laat men staan tot dat er een vijftal zijn gevormd. 
De verpleging van den aan plant best aat in het 
schoonhouden van de boomen, die van klim
planten gezuiverd worden, terwijl het liooge on
kruid verwijderd wordt om de uitloopers gelegen
heid te geven zich te ontwikkelen. Ten slotte 
worden de droge en verdorde bladeren uit den 
aan plant verwijderd. Reeds op driejarigen 
leeftijd heeft de sagoepalm een kleinen stam; op 
goeden grond cn bij goede verzorging wordt de 
volle was dan in tien of twaalf jaren bereikt; 
maar in de vrije natuur of onder minder voor- 
declige groeivoorwaarden zijn daartoe dikwijls 
vijftien tot twintig jaren noodig. Heeft de boom 
zijn vollen wasdom bereikt, hetgeen door de 
zwelling van de bloemkolf blijkt en ook door de 
bonte kleur, die de bladstelen aangenomen heb
ben, dan wordt de sagoe geoogst. Daartoe wordt 
do boom gekapt, van bladeren en doornen ont

daan en overlangs in tweeën gespleten, nadat hij 
eerst ter vergemakkelijking van de bewerking in 
twee of drie stukken was gekapt. Na overlangs 
een deel van den harden bast te hebben ver
wijderd, gaat de sagocklopper schrijlings op den 
halvcn eylinder zitten en klopt of beitelt (mëma- 
loek) het merg er uit met een of ander toestel, dat 
in de verschillende dcelen van den Archipel ver
schilt. In de Poelau Tocdjoeh (Zie Tijdschr. 
Aardrijksk. Gen. XV 1898 blz. 453) gebruikt 
men een naar voren breed uitloopende guts(i:ema- 
Iock) van ongeveer 3 d. M. lengte, welke van 
hard hout is vervaardigd, terwijl men in de 
Molukken een bamboedissel (nani) tot dat doel 
bezigt. Terwijl de sagocklopper aan den arbeid 
is, heeft hij zorg gedragen aan weerszijden van 
den stam bladschccdcn van den boom te leggen 
om het wegspringendc merg op te vangen.

Da verwerking van het merg heeft op verschil
lende wijzen plaats, al naar gelang van de mate 
van beschaving der bevolking, die het product 
nuttigt en van do bestemmingsplaats. Bij de 
minst ontwikkelde bevolking, b. v. op de Kei 
eilanden en aan de Gcclvinkbaai, wordt het 
merg (ela), nadat de boom gerooid is, eruit ge
schept cn zonder verdere bewerking, dus met de 
houtvezels mede gegeten. In Centraal-Borneo 
klopt men het merg met houten hamers murw en 
treedt het met de voeten in water fijn, zoodat het 
fijne meel door het afvloeicnde water wordt 
medegevoerd en zich lager afzet. In de Molukken 
cn op .Ambon wordt echter veel meer zorg aan de 
bewerking van de sagoe besteed. Men kneedt het 
merg met veel water, zoodat het zetmeel uit de 
gescheurde cellen losgemaakt wordt en met het 
water afvloeit, waarna ten slotte het uitgeputte 
merg achterblijft. D ze bewerking heeft plaats 
in een waschtrog (sahani), welke uit een stuk 
van een uitgeholdcn sagoestam of uit een onder
stuk van een ouden bladsteel bestaat, die aan 
den oever van een riviertje op een meter boven 
den beganen grond met een flauwe helling op 
twee vorken is opgestcld. Aan zijn lagere einde 
is de trog afgesloten door een soort zeef, die ver
vaardigd is uit de vezels van den onderkant der 
bladstelen van den cocospalm. Deze zeef is stevig 
aan den onderkant en de zijwanden van den trog 
vastgehecht en verder aan een veerkraehtigen 
staak bevestigd, die haar gespannen houdt. Het 
zctmeelhoudende water, dat door het kneden 
uit het merg vrijkomt, loopt door de zeef heen en 
verzamelt zich in een daaronderstaanden bak 
(goti), terwijl het uitgeloogde merg op de zeef en 
in den waschtrog achterblijft. Da bezinkbak be
staat uit een horizontaal liggend stuk van een uit- 
geholden sagoeboom, waarvan beide uiteinden 
door sagoe bladeren of ook wel door den schors 
van den kajoepoetih boom of andere sponsach- 
tige vezels zijn afgesloten. De bak rust op twee 
vorken, even boven den grond cn staat onder het 
uitloopeindc van den waschtrog, waaruit het zet- 
meelvoerende water over een bladschcede van 
den pinangboom bïnnenstroomt. Het zetmeel 
bezinkt allengs, terwijl het water uit de poreuze 
zijwanden hcensijpelt en de vochtige laag achter
laat, welke uit den bak geschept wordt on in 
sagoe bladeren wordt verpakt, welko daartoe 
overlangs aan elkander gehecht en van onde
ren omgevouwen zijn. Dit omhulsel wordt ver
sterkt met cenigo banden uit de schillen van do 
groene bladeren vervaardigd, die in dwarse en in
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! is gesloten en het. andere open, maar voorzien van 
een reeks kepen, waarin horizontale stukken hout 
passen, die omstreeks .1 c.M. dik zijn. Een stuk 
doek, zoo breed als de goot, wordt aan zijn open 
einde vastgeklemd door het onderste hout, 
dat in do kepen past, zoodat het in de onderste 
tobbe afhangt. Nu mengt men in de bovenste 
tobbe het sagocmcel met water tot een dunne 
melk aan en giet die door de zeer flauw hellende 
goot in de tweede tobbe. Gedurende den tocht 
door de goot bezinkt de sagoc en wordt door het 
afsluitende houtje tegengehouden, terwijl het 
water langs den doek doorloopt en daarop de 
lichtere vezels en draden achterlaat. Zoodra de 
laag sagoe den bovenrand van het houtje heeft 
bereikt, wordt de doek een slag om een tweede 
hout je omgeslagen, dat hooger in de kepen wordt 
gestoken en zoo gaat men voort, totdat de goot 
vol is geraakt. Het doorvloeiende water neemt na
tuurlijk nog wat zetmeel mede, dat in de tobbe 
bezinkt en later weder met nieuwe hoeveelheden 
tezamen wordt verwerkt.

Het uit den goot genomen, tezamen ge pakte 
zetmeel wordt in stukken ter grootte van onge
veer een kubieken voet verdeeld en een dag lang 
in de zon gedroogd, vervolgens op lange tafels 
fijngestampt en gezeefd, terwijl de op de zeef 
achtergebleven stukken verder fijngestampt wor
den, zoodat teil slotte alles door de zeef is geloo- 
pen. Nu wordt een zekere hoeveelheid van de 
fijne, vochtige sagoc in een groot stuk lijnwaad, 
gestort,dat met beide einden aan lange stokken is 
vastgebonden en door middel van een kruisstok 
in den vorm van een zak uitgespannen is. Deze 
zak wordt door middel van een langen stang aan
houdend in horizontale slingerende beweging ge
houden, waardoor de sagoe zich tot korrels van 
verschillenden diameter samenbalt. Wanneer de 
sagoe den juisten droogtegraad had bereikt, isdeze 
bewerking in een minuut afgeloopen, maar de 
operatie gelukt niet, als het meel te droog of te 
vochtig was. De korrels worden nu door middel 
van zeven in verschillende soorten- gescheiden, 
zoodat men pareJsagoe van verschillende grootte 
verkrijgt, terwijl de grofste stukken nogmaals de 
bewerking moeten ondergaan. De op sortcering 
gezifte korrels worden nu in ijzeren pannen aan 
een lichte roosting onderworpen, waarbij zij ge
stadig met een houten lepel worden omgeroerd. 
Nadat de roosting eenige minuten geduurd heeft, 
worden de korrels weder gezift om de aaneen- 
geklonterde los te maken, daarna aan de lucht 
voorgedroogd en daarna tot geheel droog voordon 
tweeden keer geroosterd.

De uitvoer van sagoe uit Noderlandsch Indië, 
waarbij dan, de uit voer naar Singapore tob verdere 
verwerking op pareJsagoe is in gesloten ,was in do 
laatste jaren als volgt in K.G.:

overlangschc richting zijn aangebracht. Het 
aldus verpakte meel kan vele weken bewaard 
blijven, maar is toch niet voor vervoer op groote 
afstanden geschikt. Met water gekookt vormt de 
ruwe sagoe, als Sagoe-mauta of Lapia-mata be
kend, een dikke, lijmigc brij, van een min of meer 
samentrekkend en smaak, die met zout, limoenen 
en spaanschc peper gegeten wordt. Deze brij, 
sagoe-brij of sagoe-pap, genaamd Papeda, Popó- 
dah (De Clercq. Bijdr. Ternatc, 292), volgens 
Riedel (Sluik- en kroesh. rassen, S2) ook Lnpia, is 

in de Molukken zeer algemeen voedingsmid- 
* del. ,.De sagoc wordt door den Ambonees onder 

verschillende vormen gegeten en op zeer ver
schillende wijzen bereid. Hef liefst wordt de 
sagoe door hem als papéda genuttigd, hetzij 
warm of koud. Warm zijnde wordt de papéda niet 
met een lepel, doch met twee stokjes, gata-gata 
genoemd, al draaiende opgeschept en dan van 
het bord opgeslurpt, terwijl een saus van visch 
(koeah ikan) gekookt met spaanschc peper (tjili), 
of ook wel van mosselen en andere schaaldieren, 
niet mag ontbreken. Koud zijnde wordt zij in 
een stuk pisangblad gewikkeld en dan als pro
viand op kleine tochten medegenomen.” (Van 
Hoëvcll, Ambon en de Oeliasers, 56). Het best te 
bewaren en bet ge makke lij kst op reis mede te 
nemen zijn de koekjes, die in aarden of metalen 
oventjes gebakken worden en welke men bij het 
gebruik vooraf even in water weekt; zij lieeten 
Sagoe maroeka, op Banda Sangjera, op CelebeS 
Palekoe. Voorts heeft men Sagoe tetoepoea, het 
zwak gerooste meel; Sagoe Doeksona, het meel 
met eocosraspsel, suiker, peper en zout gekookt, 
enz.

een

y

Voor de bereiding van sagoe voorde Europee- 
sebe markt ondergaat de ruwe sagoe echter nog 
eene zuivering. De sagoe uit de Molukken komt 
zeer zelden naar Europa, maar veel meer die van 
West-Borneo en van Oost-Sumatra, die door 
Chineezen wordt opgekocht en voornamelijk te 
Singapore verwerkt wordt. Het product is dus 
afkomstig van den Metroxylon Sagus en wordt te 
Singapore aangebracht in kegelvormige pakken 
van pandanus bladeren. De inhpud is een vochtig 
sagomeel van vuilwitte kleur. Volgens de be
schrijving van L. van Oyen in Bulletin no. 44 van 
het Koloniaal Instituut, dat schoone monogra- 
phieën over sagoe en sagoebereiding bevat, vindt 
deze bereiding als volgt plaats.

De uit de pakken genomen sagoe wordt met 
water tot een dunne brij aangemaakt en op een 
groven doek ge worpen, die als een zakin een groote 
tobbe hangt, aan welker rand hij vastgemaakt is. 
De sagoe wordt met de hand gewreven, zoodat 
het fijne zetmeel met het water door den doek 
heengaat en in de tobbe terecht komt, terwijl de 
vezels en andere onzuiverheden op den doek ach
terblijven. Vervolgens wordt de filterdoek wegge
nomen, de doorgeloopen vloeistof eenigen tijd ge
roerd en daarna ter bezin kin g met rust gi-Jatei). Ver
volgens wordt liet bovenstaande waterafgeschepl 
en de vochtige meellaag, die de helft van den in- 
houd der tobbe uitmaakt, naar een ander toestel 
overgebracht om nog een laatste zuivering te on
dergaan. Dit toestel bestaat uit twee tobben, die 
zoodanig door goten met elkander verbonden 
zijn, dat uit de eene tobbe het vocht gemakkelijk 
in de andere kan worden overgestort. Die goten 
zijn ongeveer 2,5 M. diep, van boven 3,5 en van 
onderen 3d.M. breed. Het eene einde van de goot

1
Ruw Gezuiverd 

Sagoumeol. Sagocmeel.
Andere
Sagoe.Ja ar.

1911 7.801.865 I 3.302.415 
8.223.J75 
9. J 81.859 

26.483.725
1915 9.035.049
1916 ' 10.140.715

3.013.655 
11.193.406 

68.073 
11.777 

1.385.231 
J 1.392

1912 3.838.260 
4.551.886 
5.054.001 
7.498.721 
0.207.517 i

J 913
1914

:
Behalve het meel van den sagocpalra gebruikt
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men ook de bladeren on wel als duurzame dak
bedekking. De gedroogde bladeren zolvc vormen 
een goede soort atap, terwijl de 12 tot 15 voet 
lange bladstelen onder den naain van gaba-gaba 
een zeer duurzaam materiaal voor daksparren 
geven, die op de wijze van bamboe worden 
gebruikt,

r-> SAGÖË. Groot-Atjèh, buiten het eigenlijke 
.«oeliansgebicd, wordt verdeeld in drie sagö'è's 
(sagi’s) of zijden, elk bestaande uit een zeker 
aantal moekims, waarnaar zij dan ook heeten: 
Doeaplöhdoea (de XXII Moekims), Doeaplöli- 
nam (de XXVI Moekims) en Tcungöhlhèëplöh 
(de XXV Moekims).

Het Atjéhsche beweren, dat de sagi-indeeling 
onder do vrouwelijke soeltan Noeroei-alam Nakia 
toedin (1675—78) zou zijn tot stand gekomen, 
is stellig onjuist. Mogelijk echter wisten onder 
haar bestuur de oelèëbalangs door te drijven, 
dat elke troonswisseling moest geschieden over
eenkomstig de beslissing van de vertegenwoordi
gers der drie sagi’s. Maar deze sagi’s waren door 
den drang der omstandigheden reeds lang voor 
dien geboren. Binnenlandsche twisten en oorlogen 
waren van oudsher in Atjèh aan de orde van 
den dag, en evenals nu de gampongs hare kracht 
vonden in de vereeniging onder éénen oelèë- 
balang, zoo moesten wel de oelèëbalangs in 
hunnen onderlingen strijd hel nut van een of- 
en defensief verbond gaan inzien.

Elke federatie koos zich tot hoofd, tot „pang- 
lima”, den invloedrijkst en machtigsten oelèë- 
balang uit haar midden. De panglima sagi had 
echter alleen gezag in zaken, waarbij gemeen
schappelijke belangen betrokken waren. Do 
andere oelèëbalangs bestuurden overigens hun 
eigen gebied alsof er geen sagi bestond. Do 
rang van panglima sagi bleef erfelijk, in de 
familie van den eerst als zoodanig erkenden 
oelèëbalang. Of latere titularissen, slechts den 
rang of ook den invloed hunner vaderen had
den geërfd, dat kwam steeds uit bij oorlogen 
en andere buitengewone toestanden. De drie 
sagihoofden zijn thans Gouvernementsambte
naren. Benoemd en ontslagen werden zij tot 
lieden door den Gouverneur-Generaal, maar in 
den vervolge zal de Gouverneur van Atjèh dat 
doen. Hun bezoldiging enz. is geregeld bij Ind. 
Ktb. 1914- no. 87. Zij genieten een jaarlijksch 
traktement van f2400, waarbij voor die der 
XXVI. cu XXII Moekims personeelo toelagen 
komen groot 1200 en 4800 gld. Voor bijzonder
heden, de drie bovenvermelde sagi’s betreffende, 

especlievelijk SE U LI M E Ü M,
LHEUË en LHÖ* XGA. Zu/Dr. Snouek Hur- 
gronje: De Atjèhers I, 03, 145.

SAGOENGGOE (jav.). Zie CLERODENDRON 
S ERRATUM.

SAGOE WEER. Zie PALMWIJN. Ook wel 
Keiwater genoemd, d.i. water van den kolc- 
pa 1 in, waarover zie T. Bat. Gen. XXXIII, bl. 
208.

Zie ook Zeitsehr. fiir Vulkanologie II. 1916.' 
151-158.

SAHER (EDUARD AUGUST VON). Werd den 
0e Aug. 1849 te Breda geboren. Aanvankelijk 
bestemd voor dc Kon. Mil. Academie aldaar, 
werd hij voor zijne oogen afgckcurd. Daar do 
decoratieve kunst hem aantrok, kreeg hij zijne 
verdere opleiding aan de Academie voor schoone 
kunsten te Brussel. Ook bekwaamde hij zich 
verder to Wcenen, Boedapest en Londen.

In 1880 werd hij benoemd to; Conservator van 
hetmusoum leHaarlem en totDirectcurderschool 
van Kunstnijverheid aldaar. Bekend is do door 
hem volvoerde opdracht om voor do inzending 
op de wereldtentoonstelling (c Parijs in 1900 
afgietsels te nemen van den Borobóëdöer op Java.

Hij schreef: „De vcrsierencTc'kuristcn in N.O.I.”
1900; „Eenigc Hindoemonumenten op Midden 
Java”, Haarlem 1900 en bijdragen inde „Führer 
durch die Niederl. Indische Kunst-Aussteliung 
im Kaiser Wilhelm-Museum zu Krefeld 1906”.

Hij was medeoprichter van de vereeniging 
Oost en West. Von Saher overleed 4 Febr. 1918 
te Haarlem.

SA HOE. Ternataansch district op de Westkust 
van het Noordelijk schiereiland van Halmahéra. 
tusschen Gamkonorah ten Noorden en Djailolo 
ten Zuiden. De Noordelijke grens gaat midden 
door een ravijn en de Zuidelijke is de inham 
Oehoe-Oeboe, bij het eiland Damar. In het Oos
ten wordt het door den centralen bergketen van 
het district Kaoe gescheiden. De mohammedaan- 
sché bevolking is gevestigd in de strandkam- 
poengs Sahoe oLSoah Ralia, uit 4 wijken bestaan
de, en in"He*kampoengs Djarakore en Soesoepoe._ 
Het binnenland heeft een vrij sterke bevolking, 
gevestigd in 7 groote en 20 kleine kampoengs, die 
alle langs voetpaden bereikbaar zijn. Het zielen
tal is nog niet bekend, daar de meeste binnenlan- 
ders een zwervend leven leiden. De hoofden der 
grooterc kampoengs voeren den titel Sëngadji. De 
sultan heeft hier een oetoesan met een djoeroe 
toelis (schrijver), alféres (commandant van de 
Sultanspolitie) en sardjéti (gegradueerde bij de 
Sultanspolitie). Dit Sahoe is voor den sultan een 
belangrijk district vanwege de belasting in rijst 
ten behoeve van de geheele hofhouding./Er wordt- I 
hier veel padi op droge velden verbouwd. Boven
dien zijn eenige kampoengs verplicht tot persoon
lijke diensten bij den sultan, die evenwel met 24 
realen s’jaars per dienstplichtige af koopbaar zijn.
Vele Sahoereezen verhuren zich bij Europeanen 
te Ternate als huisbedienden totdat zij die af
koopsom bij elkaar hebben en keeren dan weer 

hun land terug. (Zie HALMAHÉRA).
SAILONG. District van de onderafdeeling Bo- 

ne, afdeeling Boni, gouvernement Celebes en 
Ondcrh. * c f'Vcv 'V.'/'O ;; •• ’ - )c rVjf* j<.

SAÏR. Zic MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
MENTEN.

SAJJID. Sajjid beteokent in het Arabisch in 
het algemeen :„heer”, maar is in den Islam 
levens een adellijke titel geworden, evenals 
sjerief (dat in het algomeen „edele” beïeckent).
Met deze beido tilels duidt men de afstamme
lingen van den Profeet aan, de zgn. ‘Aliden, 
d. w. z. de nakomelingen van ‘Ali, inzonderheid 
die uit zijn huwelijk met Mohammods dochter 
Fatimah (vgl. SJÏ’IETEN). Hoewel het spraak
gebruik in dit opzicht niet in alle Moslimsche 
linden vaststaat, worden veelal do afstanur.elin- '

ij

OELËË-zic
naar

J

SAGOPALM. Zie METROXYLON en SAGOE.
SAGRIJNLEDER. Zie HAAI.
SAGUERUS. Zie ARENGA.
SAHENDAROEMAN. Vulkaan op het eiland 

Sangité of Groot-Sangi. Deze „slapende” vulkaan 
wordt door Von Komorowicz (Jaarb. Mijnw. 
1913) verondersteld het centrum to zijn van de 
heftige aardbevingen, welke op 14 Maart 1913 op 
de Siau en de Sangi- en Talaut Eil.n zijn gevoeld.
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in Indië van zijn onbetwistbare gaven van aan
voerder meer in het kabinet dan in de gelederen 
of te velde doen blijken. Aan zijne voorstellen 
dankte het Indische leger — waarvoor hij, blij
kens zijne laatste, uit het hart gevloeide dagorder, 
grootc sympathie koesterde — o. m. de oprich
ting van het korps pupillen te Gombong en de 
ge wccrmakcrsschool te Meester Cornelis; terwijl 
zijne adviezen meer dan'ééns in zake de defensie 
van Nederlandscli-ïndië tegen een buitenland- 
schcn vijand werden ingewonnen, waarvoor hij 
in 1S51 een Raad van verdediging wist te doen 
in het leven roepen. In 1834 verscheen zijn 
„Précis de la campagne de Java en 1811”.

Hij was lid van ettelijke geloerde genootschap 
-pen, cerolid van het Bat. Genootsch. v. K. en W. 
Zijn portret werd in 1830 gegraveerd door v. d. 
Me ui en.

SAKTI (DJOEKOET) (soend.). Zie NASTUR- 
TIUM 1NDICUM.

SALA GOENTING (bat. mal.). Zie SRI GOEN- 
TING.

SALABANGKA-EILANDEN. Lage, met struik
gewas begroeide eilandengroep aan do Oostkust 
van Celebes, genoemd naar het grootste van 
do groep. Te Kalerowang, op het gelijknamige 
eiland, is een drukke handel in rotan en hars 
met Makasser..^

SALABANGKA(STRAAT) loopt tusschen de 
gelijknamige eilanden en de Oostkust van het 
Z.O.lijk schiereiland van Celebe3, beZ. deTomori- 
baai. De Celebeswal is hoog van af hoek Neder- 
burg, aan den Noordingang der straat, en heeft, 
behalve in de bocht bij hoek Salabangka, waar 
een kenbare witte plek in het gebergte zichtbaar 
is, een hier en daar vrij ver uitstekende koraal- 
kustbank; in hel Z.O. gedeelte der straat wordt 
de kust lager. De Salabangka-eilanden zijn laag, 
alleen Toko Aja, een van de Oostelijke groep, 
heeft een kennelijken heuvel; van deze eilanden 
steken, behalve aan de Westpunt waar de straat 
het smalst en slechts 1 K.M. breed is, droogval 
lende kust riffen en gevaren nog al ver in de straal 
uit. Ook in den vaarweg, welko vrij groote diepte 
heeft, liggen enkele losliggende riffen, van welko 
de gevaarlijkste bestond of bebakond zijn. Dooi
de straat loopt een fel tij. Zio Zeemansgids deel

sjoriefenH a s a n:gen van ‘Ali’s zoon 
on die van zijn tweeden zoon Ho osa in: 
s a j j i d ’s genoemd. In Ned.-Indië, waar men 
hoofdzakclijk sajjid’s (dus nakomelingen van 
Hoesnin) aantreft, duidt men mot den titel 
sjerief hier en daar wel de in den Archipel ge
boren afstammelingen van sajjid’s aan. Ook 
de titel liabib (welke in het Arabisch letterlijk: 
„geliefde” beleekent), met welken men in Ara- 
bië sajjid’s eerbiedig aanduidt, komt in Ned 
Indië voor. Groot is de adeltrots van velen der 
in Ned.-Indië gevestigde sajjid’s uit Hadhra- 
maut. Huwelijken van vrouwen uit hun geslacht 
met Inlanders of zelfs met Arabieren, die geen 
sajjid's zijn, beschouwen zij als eeno groote 

‘schande. Zie verder :)\C. Snouck Hurgronje, 
Mekka, I, 66 v.J^Pe At jéhers, I, 158, 160 (The 
Achehnese, I, 154 v.j^Sajjid Oothman’s gids 
voor de priesterraden besproken, p. 17 vv. 
(Het Recht in Ned.-Indië, LXIII (1895), p. 
738 vv.).

SAJJID OETHMAN. Zie OETHMAN.
SAJOR TATANAMAN (mal. mek.). Zie CLE- 

RODENDRON MINAHASSAE.
SAK AI (ORANG). Zie ORANG SAKAI.
SAK1TA RIVIER. Rivier aan de Oostkust 

van Celebes (zie aldaar onder d. de zuidoostarm) 
met gelijknamige plaats bij de monding.

SAKÖE (KAJOE) (mal. amb.). Zie SEME- 
CARPUS HETEROPHYLLA.

SAKRA. Vrij groote plaats in de onderafdee- 
ling Oost-Lombok, ten Z. van Sélong, stand
plaats van een districtshoofd. Ook de naam van 
het Sasaksch district in die onderafdeeling.

SAKSEN WEIMAR EISENACH (KARL 
BERNHARD Hertog van). Tweede zoon van 
den toenmalig regeerenden vorst van dat land, 
werd in 1792 geboren en ging, na reeds op jeug
digen leeftijd in de Napoleontische oorlogen den 
vuurdoop te hebben ondergaan, in 1815'als kolo
nel in Ncderlandschcn dienst over. Hij streed in 
dat jaar en, na in 1816 en later successievelijk 
tot Generaal-Majoor en Luitenant-Generaal te 
zijn bevorderd, gedurende de Belgische revolutie 
met onderscheiding in de gelederen van het Ne- 
derlandsche leger; in 1818 trad hij op als provin
ciaal kommandant in Oost-VJaanderen, ondernam 
in 1837 eenereis naar Ru-land en bracht et el ij ke 
jaren door op zijn landgoed Liebenstein bij Wei- 
mar, en op reis in het buitenland, o.a. in Amerika, 
om in December 1848,als Generaal der Infanterie, 
te worden benoemd tot Commandant van het 
Indische leger. Deze benoeming had hij te dan
ken aan zijn vroegeren krijgsmakker bij Water - 
loo, koning Willem II. In April 1849 op Java 
aangekomen, zou hij, na den dood van den 
Generaal-Majoor Michiels, in dat jaar de derde 
Balische expeditie commandeeren, toen hij bij 
zijne komst op Bali vernam, dat de oorlog zoo 
goed als geëindigd was. Het pleit was toen reeds 
beslecht door Van Swieten en Do Brauw, zoo- 
dat hem slechts di rol van pacificateur ten 
deel viel. Tot het laatst van 1851 aan het 
hoofd

V.
SALACIA MACROPHYLLA BI. Lam. Jlippo- 

crateaceae. Katjipot (jav.). Een klimmende 
heester, waarvan de bladeren als inlandsch ge
neesmiddel worden gebruikt en de zaadrok 
de zaden gegeten v.ord .

SALAK. Vulkaan op de grens der residenti 
Batavia en Preanger-regentschappen. Het topge- 
deeltc is sterk geërodeerd; men kan echter nog 
twee kraterranden onderscheiden met

om

cll

een ge-
mecnschappelijken middenrug (hoogste top 2211 
M.); de Oostelijke is naar het N.O. geopend dooi
de diepe kloof der Tjiapoes, de Westelijke 
het W., door een kleine beek, die langs de solfata- 
ren
vroegere werking. Op gezag van Junghuhn (Java 
II. 13) werd vroeger aangenomen dat de Salak m 
1699 een hevige uitbarsting had gehad. Reeds 
door J Jagcman en Swaving werd dit betwijfeld en 
Verbeek (Java, 495 noot) toonde de onhoudbaar- 
heid er van aan. De hoogere hellingen zijn 
rendeels met zwaar boseh begroeid en de lagere 
goed bebouwd en vooral aan de Noordzijde dicht 
bevolkt. Naar liet Z.W. is de Salak ketenvormig

naa i

stroomt, de eenige geringe overblijfselen d ii

van het Indische leger gestaan heb
bende, zag hij zich wegens ziekte genood
zaakt Indië te verlaten, om in October 1853 op 
zijn verzoek tc worden gepensionneerd. Na in 
1854 te zijn benoemd tot lid van het Comité 
van defensie in Nederland, overleed hij in 1862 
in zijn geboorteland. Door een samenloop van 
omstandigheden kon hij gedurende zijn Verblijf

j
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ï verbonden raet do lagere toppen Përbakti en En- 
doet; naar liet Oosten met den Pangörango door 

. het zadel, waarover de spoorweg loopt (540 M.).
SALAK (mal., jav., soend.). Zie ZALACCA.
SALAK-GËDÉ. Eon niet meer werkzamo vul

kaan in den uitersten N.W.-hoek van Bantam, 
594 M. (Verbeek, Java. S69).

SALAK MINJAK (soend.). Zio ELAEIS.
SALAKITI. Kampong op het Zuidwestclijko 

schiereiland van West-Nieuw-Guinoa. Salaki i 
ligt aan de Westzijde van de gelijknamige baai, 
tusschen .do kampongs Roembati on Palipi. 
Door een uilstekende landtong is het volkomen 
tegen den Noordwesten wind beschermd. Do 
plaats werd reeds in oude geschriften genoemd, 
doch bestaat thans slechts uit een vijftal huizon, 
die, zooals elders, in zee, op een bij laag water 
zoo goed als droogvallende plek gebouwd zijn. 
Bij hoogst en vloed is do vloer nog één meter 
boven water, zoodat do huizen op 3 a 3,5 M. 
hooge palen staan.

Salakit i is niet zonder nijverheid. Er worden 
kleine vlerkprauwen gebouwd; hot hout is licht, 
de prauwen 5 tot 7 M. lang; de bewerking heeft 
plaats met een patjoel en met behulp van houten 
spijkers en rotan. Is do prauw gereed, dan wordt 
de huid van binnen en van buiten zwart gebrand 
door middel van droge klapperbladeren, die 
tot een fakkel zijn saam.gebonden. Langs de 
geheelo Maccluergolf worden deze vaartuigen 
geruild tegen goederen of sagoc ter waarde van 
ongeveer acht gulden. Het drinkwater moot 
gehaald worden uit een meer Ooslelijk gelegen 
put. Salakiti staat onder het gezag van den 
Radja van Palipi. Zio ONIN.

SALAM. District met gelijknamige hoofdplaats 
van de afdeeling en het regentschap Magëlang, 
residentie Këdoo. Het is gelegen tegen de helling 
van den Merapi en in het dal der K. Elo, tegen de 
grens met Djokjakarta; de hoofdplaats ligt dicht 
bij die grens. Het heeft eene oppervlakte van 7S 
KAK, telt 64 desa’s en is verdeeld in 3 onderdis- 
l rieten. Op het einde van 1905 bestond de bevol
king uit een tiental Europeanen, enkele Chincc- 
zen on ruim 65.000 inlanders.

SALAM (.mal., JAV., SOEND.). Zie EUGENIA
polyantIta.

SALAMAN. District met gelijknamige hoofd- 
plaats van de afdeeling cri het regentschap Magë
lang, residentie Këdoc, het Zuidwesten der resi
dentie beslaande. Het heeft eene oppervlakte van 
256 K.M2, telt 109 desa’s en is verdeeld in 5 onder- 
districten. Op het einde van 1905 bestond de be
volking uit ■! Europeanen, bijna 200 Chinoczcn en 
ruim 95000 inlanders, fn dit district ligt do Boro- 
boedocr.

SALAMPING (daj.). Zie ORANG OETAN.
SALANG. Landschap aan do Z.W.-kust van 

bet eiland Simaloer of Simoelocl, wolk eiland 
uil maakt de onderafdeeling Simculooë van de 
afdeeling Westkust van At jób. Het grenst Ion 
N.W. aan Lëkön, len N.O. aan Siohoelè, Ion 
Z.O. aan Simoelocl, en ten Z.W. aan zee. Het 
heeft 'een in verhouding tot do andere land
schappen breedo moerassige kuststrook, 
doorheen een aantal onbelangrijke riviertjes 
hun weg vinden naar zee. Het strand van 8a- 
Jung is do natuurlijke communicatioweg voor 
reizigers van Simoelocl naar Lëkön of omge
keerd. In hot O. gaat een voetpad Z.-N., komend 
uit Simoelocl on voerend naar Sichoolè en

Sibigö. Salang telde in 1912 314 zielen. Aan 
het hoofd staat Dat.oo Mohamad Sa wal, wiens 
korte verklaring van 1 Aug. 1910 word goed- 
gekeurd en bekrachtigd bij Gouv. 
van 16 Maart 1911. Do pamoentja6’, hot voor
naamst o lid van het eigenlijko inheemschc 
landschapsbostuur, krijgt f 5 per maand. In- 
landscho clhymologen op het eiland verklaren 
den naam „Salang” uit het Minangkabausche 
„salang” = Iconen. Niassers, die er belandden, 
zouden het land in leen hebben gekregen van de 
hoofden van Simoelocl, en van Salang uit zou 
toen Sichoelè lal er zijn bevolkt. Dio sage moet 
tevens verklaren, dat in Salang en Sichoelè een 
andero taal wordt gesproken dan in do overige 
landschappen. Zio Van Langen in Tijdschr. 
Ind. Aardr. Gen. lo jaai-g. (1881), afl. III, 
bl. I, en Jacobson in Tijdsohr. K. Ned. Aardr. 
Gen. 1917 bl. 269. Zie voorts SIMALOER.

SALANGANEN. Zie GIERZWALUW.
SALAT. Zie SËMBAHJANG.
SALATIGA. Zuidelijkste afdeeling van de resi- 

dentio Somarang, vóór 1895 een afzonderlijk re
gentschap, maar in genoemd jaar gevoegd bij het 
regentschap Scmarang. In het laatst van 1901 
werd de afdeeling Salatiga opgeheven en als con
trole afdeeling gevoegd bij Ambarawa, doch tweo 
jaar later werd de zetel van den Assistent-Resident 
verplaatst naar Salatiga, en Ambarawa tot contró- 
le-afdeeling van Salatiga gemaakt. De afdeelinj; 
is groot 903 K.M3, had op ultimo 1915 eene bevol
king van bijna 396.000 zielen, waarvan een 1500- 
tal Europeanen, ongeveer 3000 Chincczen, Ara
bieren en andere Vreemde Oosterlingen. De afdee
ling is verdeeld in twee contröle-afdcelingen: Sa
latiga mot de districten Salatiga en Tëngaran, en 
Ambarawa met de districten Ambarawa en Oe- 
ngaran. Aan den controleur van Ambarawa is toe- 
gevoegd een adspirant-controleur met standplaats 
Ocngaran (zie oldaar). Deze afdeeling bestaat 
geheel uit vulkanisch bergterroin, dat voor een 
groot gedeelte behoort tot de hellingen van den 
Mërbaboe, die op de Zuidergrens gelegen is. De 
belangrijkste rivier is de kali Gading, lager kali Se- 
ranggclieeteu, welke hetZ.O.gedcelte der afdeeling 
doorstroomt. Het plateau in het Z.W. der afdee
ling is zeer geschikt voor de cult-uur van Europee
sel. o groenten; ook werd er vroeger wel tarwe ver
bouwd. Er zijn 21 orfpachtsondernomingen, uit- 
geoefend op 71 erfpachtsperceelen, waarop koffie, 
cacao, kina, coca, rubber en specerijen worden 
verbouwd en twee ondernemingen voor den aan
plant van suikerrietstekken. Tusschen Salatiga 
en Ambarawa vindt men de Rawa Lening (zie 
PËNING) waaruit do Toentangrivier afvloeit. 
De afdeeling wordt doorsneden door den spoor
weg Kedongdjati— Ambarawa( Willem I), van wel
ke laatste plaats do stoomtramlijn Ambarawa — 
Magëlang in 1905 is geopend. De stoomtramlijn 
Djokja —Magëlang bestond toen reeds (sedert 
1898).

SALATIGA. District van de gelijknamigo con
trole-afdeeling eu residentie Semarang; met eene 
oppervlakte van 295 K.M2. Op ultimo 1905 be
droeg de bevolking bijna 115.000 zielen, waarvan 
een 800-tal Europeanen, 1300 Chincczen, enkele 
Arabieren en een SO-tal andere Vreemde Ooster
lingen. Het district is verdeeld in vier ornler- 
districton, .Salatiga,, Bringin, Götasan on Toen
tang. In hét ondcrdistrict Gëtasan worden Eufo- 
pëescho groenten en aardbeien geteeld. In dit dis-

V besluit
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troffen. Aan de kust liggen verschillende neder
zettingen; de twee grootste kampongs zijn: 
Sa mat-ó aan den N.O.-hoek, do zetel van den 
Radja on Sailolof aan do Z.W.kust, dat door 
een kapitan-laoet bestuurd wordt. De bevolking 
dezer kampongs, mecrendeels afkomstig van 
elders, is Mohammedaansch; do oorspronkelijke 
bevolking is heidcnsch en houdt zich hot liefst 
in de bosschen op, doch vestigt zich wel cens 
tijdelijk aan het strand. Zij heeft een eigen taal 
en is wellicht in twee of meer stammen ver
deeld.

Officieel heeft Salawati gezag over de kust van 
Nieuw-Guinca van de Sërëmock tot Kaap de 
Goede Hoop (T. Jamoersba); het breidt zijn 
invloed landwaarts uit over de in het gebergte 
wonende stammen Sègèt, Mo of Moi en Arfoc, 
die naar de kust afdalen om boschproducton 
aan de strandbewoners te verkoopen. Ook maakt 
het aanspraak op de kust veel verder Oostwaarts 
dan genoemde kaap. Dit gezag wordt echter niet 
altijd geëerbiedigd.

De kampong Samaté bestaat uit een rij 
huizen, zich uitstrekkende 1.5 IC.M. langs een 
zandige kuststrook, die slechts 30 M. breed is; 
daar achter strekt zich een moeras uit. De Radja 
heeft een vrij goede woning, gebouwd naar het 
model der Tidoorsche huizen. Sailolof is een 
vrij groote kampong, bestaande uit een lange rij 
huizen langs het strand en met ongeveer 300 in
woners. Het ligt geheel open voor Westen- en 
Zuidenwind. Achter heb strand is het terrein 
moerassig. Veel klapperboomen worden hier 
aangetroffen; klxpperolie is dan ook een voor
naam uitvoerartikel. Ook is er handel op Misoöl. 
Aan het hoofd van Sailolof staat een Kapitan- 
laoel, die wel do suprematie erkent van den 
Radja van Salawati, maar vrijwel onafhankelijk 
is. Zijn gezag strekt zich uit langs de kust van 
het vaste land van de Sërëmoek Westwaarts 
tot Sëlé en verder Noordwaarts de straat in; do 
Sègètstammen erkennen hem als hun heer. 
Ook heeft Sailolof eenig gezag over een deel 
van Waigeoc aan de Majalibitbaai en ook res
sorteert er onder het aan de Noordkust van 
Salawati gelegen Tipin. /

SALÉH. Zie RADÈN SALÉH.
SALEHBAAI. Groote, ruim 45 zeemijl om do 

Z.O. het eiland indringende, zeer diepe baai aan de 
Noordkust van Soembawa, beW. en beZ. dc hellin
gen van de Tambora. De23 K.M. breede ingang der 
baai wordt bijna geheel afgesloten doorheb eiland 
Mojo, dat zeer steile kusten en een langzaam 
glooienden bergrug zonder kenbare t oppen heeft. 
N.O. en Z.W. van di', eiland, geven ruim 2 K.M. 
breede en volkomen schoone straten met steile 
kanten toegang tot de baai. De N.O.zijde van de
ze heeft hier en daar een randje koraalkustrif en 
valt steil naar zee af, de Zuidkant wordt ge
vormd door de meL heuvels bezette hellingen van 
een ruw bergland, waar in de kust talrijke kleine 
baaien worden aangetroffen en waarvóór cenige 
hcuvelachtigc grootero en een menigte kleinere 
eilanden liggen. Langs deze sterk verbrokkelde 
kust is het koraalrif broeder en treft men, op een 
tot 20 K.M. breed onderzeesch plat met ster]; 
uitcenloopendc diepten, tusschen en binnen dc 
eilanden vele begroeide, steil uit zee oprijzende 
rotsen en onderscheidene gevaren aan; buiten 
de eilanden liggen eenige los.=e, gedeeltelijk droog
vallende gevaren in heb Z.O.gedeelte der baai

trict heeft men twee ondernemingen, gedreven op 
24 erf pa chtspcr c celen. Dc onderneming Götas, 
eene vroegere enclave van Solo, bestaat alleen 
nifr 27 erfpachtsperceelon. Bovendien is er ééne 
onderneming voor suikerrietbibit.

SALATIGA. Hoofdplaats van dc gelijknamige 
afdêëling,’' controle-afdceling, district cn regent
schap Semarang van de residentie Somarang, ge
legen aan den grooten weg van Semarang via 
Bawèn en Toentang naar Soerakarta. op 12 K.M. 
afstands van de halte Toentang van dc N.I. 
Spoorwegmaatschappij. Van Salatiga uit gaat er 
een wee naar de Noord tot dc halte Bringin, die 
op 9 K.M. afstands van Salatiga is gelegen. De 
plaats ligt 580 M. boven zee en heeft een koel. 
aangenaam, maar eenigszins vochtig klimaat. 
Men hoeft er fraaie gezichten op de hellingen van 
den Mërbaboe cn clen Ocngaran, welke laatste 
berg geheel begroeid is. Dc woningen der Euro
peanen liggen grootendccls aan den weg naar 
Toentang en om liet z.g. kerkplein, eene kleine 
open vlakte, waarop de Protestantschc kerk is 
gebouwd. Dc aloen-aloen. waaraan de voormalige 
Regcntswoning, thans bewoond door den Patih, 
ligt ten Z.O. van bet kerkplein op ongeveer 2 
K.M. afstands. Na het slechten in 1848 van het 
fort „de Hersteller” is het garnizoen overgo- 
bracht naar een kampement ten Zuiden van do 
hoofdplaats, waar o.m. de Indische cavalerie ge
vestigd is. Niet ver van het kerkplein ligt de be
kende badplaats Kalitaman; en ten Zuiden van 
dat plein de Chineescfie wijk, waar een levendige 
handel wordt gedreven. Men vindt er een Inland- 
sche Christengemeente met een steenen kerkje en 
een Zendingsschool, eene nederzetting van het 
Leger des Heils en verder een belangrijk militair 
hospitaal. Salatiga is in dc geschiedenis bekend 
door de capitulatie van den G.G. Jansscns in Sep 
tember 1811. Dc bevolking bedroeg op ultimo 
1905 een kleine 12.000 zielen, waarvan 700 Euro
peanen behalve het garnizoen, en 1300 Ohineezen, 
verder 7 Arabieren en een 80-tal andere Vreemde 
Oosterlingen.

SALATIGA-ZENDING. Zie over de eigen
aardige organisatie: ZENDING (Protestantschc). 
Zij arbeidt in de residenties Pekalongan, Soma
rang cn Rembang met uitzondering van de 
vroegere residentie Japara. Het aantal Zen
dingsposten bedraagt 12.

SALAWATI. Eiland behoorende tot de Radja- 
Ampat (zie aldaar), het gebied der Vier Radja’s. 
Het ligt op de Noordwestkust van Nieuw-Gui- 
nea tusschen 0° 40' en 1° 30' Z.B. cn 130° 35 
en 131° 10' O.L. Het wordt door Straat Sagewin 
van het eiland Batanta gescheiden. De meest 
gebruikelijke naam van de straat tusschen Sala
wati en den vasten wal is Straat Galewó, overigens 
zijn plaatsclijk verschillende namen in ge
bruik; zoo beet bet Zuidelijkste deel: Straat 
van Sëlé, de engte tusschen Salawati cn Warir 
wordt genoemd: Straat Kalobo-Iol enz. Straat 
Galewó is in het Zuiden 2 K.M. breed, in het 
Noorden het tienvoudige daarvan en bezaaid 
met eilanden.

De kusten zijn vrij regelmatig en vcrlooncn 
geen diepe inhammen; de Noordkust is hooger 
dan de Westkust en bestaat uit kalkbergen, 
die ruim 300 M. boog zullen zijn; Oostwaarts 
wordt de kust laag en moerassig met uitgestrekte 
sagoebosschen en aan het strand een groot aantal 
klapperboomen. Rivieren worden er niet aange-

i
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door tallooozo voetpaden over dc bergruggen. To 
paard zijn zij dikwijls moeilijk berijdbaar. De 
plantengroei is gering, een gevolg van de klap
per- en djagoongcultuur, welke laatste door dc 
onvruchtbaarheid van den bodem groole uit
gestrektheden vcrcischt. Slechts in het regent
schap Barang-Barang treft men nog uitgestrekte 
wildhoutbosschen met goede houtsoorten aan. 
Een poging om djati to planten mislukte.

De grootste kampongs zijn gelegen aan dc 
W.-kust te midden van groote complexen klap
pertuinen. Die in hot binnenland zijn bij voorkeur 
gebouwd boven op bergkammen, een gevolg 
van dc groote onveiligheid in vroeger tijd door 
de strooptochten der zeoroovers. Goed drink
water is slechts spaarzaam aanwezig.

De bevolking is in hoofdzaak Makassaarsch 
met hier en daar nederzettingen van Boeginee- 
zen en Boetonneezen, dikwijls herkenbaar aan 
den naam van de kampong. Dc afkomst wordt 
niet van Z.-Celebes, maar direct van Loewoe af
geleid, familiebetrekkingen met Z.-Celebes zijn 
er weinige. In naam belijdt men den Mohamme- 
daanschcn godsdienst (zie Engelhard, Mededee- 
lingen over het eiland Saleijer), die in het begin 
der 17e eeuw schijnt te zijn ingevoerd. Overal 
zijn duidelijk de sporen van het heidendom 
zichtbaar, zooals blijkt uit den angst voor en 
de aanbidding der vorstelijke ornamenten. (Voor 
het ontstaan en de boteekenis van ornamenten 
zie T. J. Kooreman, De feitelijke toestand in 
het Gouvernementsgebied van Celebcs en On- 
derh. en H. J. Grijzen, Mededeelingen over 
Beloe of Midden-Timor). Verder heerscht het ge
loof aan booze geesten als ziekte veroorzakers 
en bestaat de stille invloed der Bissoe’s, voor
al op Padang en Tile-Tilo (zie Dr. B. T. Matthes. 
Iets over de Bissoes of heidensche priesters en 
priesteressen der Bocgineezen), de verklaring 
van rampen, misoogst, slechte vischvangst enz. 
door bovonnatuurlijkc oorzaken. Resten van een 
oud heidensch geloof en een oude wijze van be
graven vindt men nog in de zg. lïjangs, d. z. 
doodengrotten in kalkspelonken aan de kasten 
(zié de bovengenoemde werkjes van Engelhard 
en vooral van Grijzen). De huwelijken komen 
alle toe stand met den bruidschat, die bestemd 
is voor do vrouw, voor haar begrafeniskosten. 
Polygamio komt weinig voor. Familiehuwelijken 
zijn geliefd vooral om de goederen bijeen te 
houden; onder de hoogere standen heeft men nog 
al eens kindcrverlovingen. Schaking is algemeen, 
in enkele regentschappen komen alle huwelijken 
op deze wijze tot stand. Scheiding komt veel
vuldig voor, ook nogal cens op verzoek van de 
vrouw. Bokeiul zijn dc pakarena’s d. z. danse
ressen; in tegenstelling met Z.-Celebcs zijn hor- 
hier geen prostituees, maar do dochters van hoof
den en aanzienlijken. Veel macht hebben de 
hadjis op do groote handelsplaats Bara B.itang- 
mata; bij tij don leeft hot fanatisme een weinig op 
to Padang en Tile-Tilo om zich te keorentegenhet 
bedrijf der Bissoes. Op hot particuliere loven der 
zg. geestelijken wordt streng gelet, verscheidcnen 
onder hen zijn geen hadji. In elk regentschap 
beeft men een hoofdgeestolijke, die kali heet.

De taal heeft bestanddcelen van Makassaarsch, 
Boegineesch en Boctonnccsch, in de binnenlan
den heeft men dialecten, die zelfs door de regenten 
niet vorst aan worden.

De woningen zijn alle op palen gebouwd, zeer

en in het midden daarvan op den rand, waar het 
onderzeescho plat steil naar de diepto afvalt.

Stroom staat in de Salelibaai alleen in do 
straten aan weerszijden van Mojo; do ver- 
tikalc waterbeweging is sterk ovcrhcerschend 
dubbeldaagsch en heeft een grootste verval van 
1,5 M. Zie Zeemansgids deel V.

SALEIER (SILAYARA). Eiland gelegen tus- 
schen ±120° 25' en 35' O.L. en 5° 45' en G° 30' 
Z.B. ten Z.O. van Celebes en daarvan gescheiden 
door de 16 K.M. breede Straat Saleier. Het is 
van Kaap Tanette in het N. tot aan Kaap Apa- 
tana in het Z. 32 K.M. lang bij een grootste 
breedte van 12 K.M. met een oppervlakte van 
GG2 K.M.2. Het gcheelo eiland is zeer bergachtig, 
de Noordpunt stijgt steil uit zee op ter hoogt o 
van ^ 15 M. en zet zich naar het Z. trapsgewijze 
in den vorm van plateaux voort tot ongeveer 
op de grens van dc regentschappen Tanette en 
Batangmata, zijnde -L 12 K.M , waar het pla
teau, boven steeds smaller wordend, zich splitst 
in een O. en W. bergkam evenwijdig aan de kusten 
tot aan Barang-Barang, het Zuidelijkste regent
schap, waar de O.-bergkam zich naar het W. 
ombuigt en zich alleen als een breed, steeds smal
ler wordend gebergte voortzet tot in Kaap 
Apatana. Het land tusschen de beide bergkam
men is in het midden meer of minder opgeheven, 
over welke opheffing verbindingswegen als 
ribben van den O. naar de W.-kam gaan en naar 
het Z. toe steeds geprononceerder worden. De 
hooge O. bergkam, met als hoogste bergtoppen 
de Bontano Haroe (600 M. volgens zeekaart) 
en de G. La ij oio (G80 M. idem) loopt overal zeer 
•steil in do diepe zee af, slechts hier en daar is 
een klein stukje strand gevormd. De lagere W. 
kam gaat meer hellend in de van 100 tot + 1000 
M.breede strandvlakte over,doch komt ookhierop 
meerdere plaatsen en in Barang-Barang geheel 
met steile wanden tot aan dezee,die slechts op deze 
plaatsen een diepte van enkele M. heeft en overal 
elders zeer ondiep is en bij eb gedurende den 
O. moesson soms tot op 1 K.M. droogvalt, in 
de La ij oio baai zelfs over 3 a 4 K.M. Slechts 
zeer kleine vlakten treft men aan, zoo in Batang
mata en Balaboclo (zie Alexandcr, Het dal van 
Balaboelo). Baaien en inhammen van cenigo 
boteekenis voor dc scheepvaart zijn er niet, 
do enkele aan de W.-kust zijn zeer ondiep en 
vallen bij eb grootendcels droog. Dit laatste is 
ook do reden dat schepen niet dicht bij den wal 
kunnen komen, behalve bij Bèntèng en Padang. 
Bij eerstgenoemde plaats moeten do schepen 
gedurende de \V. moesson beschutting zoeken 
onder het nabijgelegen eilandje P. Pasi Bonto- 
bangoen. Kaap Apatana is in dezen tijd dikwijls 
noodlottig voor inlandsche prauwen door de 
sterke stroomen en heftige branding. Zoo ook 
Straat Saleijer.

Dc rivieren, die allo naar do W.-kust afstroo- 
jnen, zijn voor do scheepvaart en de visch vangst 
van geen beteekenis, gedurende het grootste deel 
van het jaar zijn zij zoo goed als waterloos, 
slechts enkele kunnen in den rogentijd met 
kleine bootjes bevaren worden, over korte af
standen.

Van uit Bèntèng loopt een goede weg langs de 
W.-kust naar hot N. tot Boneloho (23 paal), 
naaj het Z. naar Padang en Tile-Tilo on verder naar 
Barang-Barang. De kampongs in hot binnenland 
zijn met elkaar en met den hoofdweg verbonden
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visohvangst met. de lijn booofend m kleine prau- 
. De" kustvisschory geschiedt met behulp 

bilah’s, d. z. oonigo honderdo M. lange 
hagen, loodrecht op de kust in zee staando, 
waarin de visch bij eb achterblijft, zoo ook mot 
groote bamboefuiken; de weinige visch vijvers 
zijn het monopolie van hoofden on aanzien
lijken. Dc grootvissclierij in diepe zee wordt 
alleen beoefend door de Orang Bndjo van do 
Tijgereilanden en ICajoeadi.

Waren-» do Saloiereczen vroeger bekend als 
koene zeevaarders, door de groote uitbreiding, 
die do Kon. Paketvaart Mij. de laatste jaren on
derging, werd hun veel uit de hand genomen 

' do zeevaart zeer verminderd.

eenvoudig, van primitieve materialen, als licht 
hout, bamboe en atap, slechts die dor hoofden 
zijn degelijker, grooter en geriefolijkor. Alleen 
de regent van Bontobangoen heeft, een Gouvcrno- 
mentswoning, 
kato’an, d. i. een ruim 1 M. hooge en breedc 
bronzen keteltrom, wordt bewaard (zio J. J. M. 
de Groot, De antieke keteltrommen in don O.-I. 
Archipel en op het vasteland van Z.O.-Azië. 
Verder Baron van lïoëvell, G. P. Rouffacr 
e.a.).

Het voornaamste middel van bestaan is do 
klappercultuur. De geheele W.-kustvlakte wordt 
daarvoor gebezigd, ook in de binnenlanden in de 
nabijheid der kampongs vindt men groote com
plexen tuinen. De vruchten brengen daar echt er 
minder op. Werden vroeger allo klappers ver
werkt tot olie, sedert een 20-tal jaren maakt men 
er alleen copra van, een gevolg van de hooge 
copraprijzen. Opkoopers zijn Chinoosche en Euro- 
peesche firma’s te Makasser mot hun vertegen
woordigers op Saleier. Sedert kort beginnen ook 
enkele Inlanders als kandelaars op te treden. 
Het produkt wordt rechtstreeks met overseke- 
ping te Makasser verzonden, de goede kwaliteit 
naar Hamburg en Bremcn, naar Marseille de 
mindere kwaliteP. De gemiddelde prijs der copra 
is f 18 per pikocl, der klappers f 3 do 100. Door 
familichuwelijkcn en verpanding neemt bet 
grootgrondbezit van klappertuinen steeds toe. 
Als tweede cultuur moet genoemd worden die 
van djagoeng als zeer belangrijk, daar geen rijst 
verbouwd wordt en dit hef cenige voedingsgewas 
is, dat geplant wordt. In groote hoeveolheden 
wordt dit product op dc dikwijls onvruchtbare, 
steenachtige berghellingen verbouwd; le late 
regen, droogte, rupsen maken den oogst zeer 
wisselvallig, die bovendien nooit, voldoende is 
voor de behoefte, zoodat. levensmiddelen in 
groote hoeveelheden worden ingevoerd; djagoeng 
van het tot Saleier behoorende eiland Kajooadi 
en van Bonen, rijst van uit Makasser door Cki- 
neesche handelaars en van de Kleine Soenda-eil. 
door Inlanders. De andere culturen zijn van 
weinig bcteekeni.s; in de djagoengtuinen worden 
geplant een weinig boontjes, gierst, oebi, kom
kommer, sioe manilla, serikaja, ananas, papaja, 
watermeloen. De pisangcultuur heeft zeer ge
leden door een ziekte. De laatste jaren is de op
brengst aan djëroeks zeer toegenomen; zij 
worden naar geheel Z.-Celebe.s in groote hoeveel
heden uitgevoerd; dc manggaboomen komen in 
groot aantal in het wild voor, ook de kanaripitten 
zijn bekend.

Van veeteelt kan men niet spreken. Paarden 
en karbouwen loopen verwilderd rond tot men 
ze noodig heeft. In den drogen tijd hebben de 
beesten veel moeite voldoende voed-el en drinken 
te vinden. Op enkele plaatsen geeft men jaar
lijks feesten, waarop jongens en meisjes to 
zamen te paard zitten, waartoe de paarden 
worden afgericht als telgangers. Op het eiland 
Pasi komen verwilderde koeien voor.

De jacht is gering, het jagen op herten is 
uitsluitend een prerogatief van de hoofden. 
Varkens, alhoewel in groote getale voorkomend, 
worden niet

wen
van

het. heiligste ornament, dewaar

on is
Van de nijverheid moet genoemd worden 

do zoutfabrikatie. Te Padang beeft men goed 
onderhouden zoutpannen, op vele andere plaat
sen maakt men zout voor eigen behoefte. Zoo 
brandt men ook kalk, echter van slechte kwali
teit, daar men hluscht mot zeewater. Het pot
tenbakkersbedrijf noemt af door concurrentie 
met de Spermonde-oilanders, die fijner pro
ducten leveren. Scheepsbouw komt bijna niet 
meer voor, door gebrek aan hout en bekwame 
arbeiders; ijzer- en goudsmeden behooren reeds 
bijna tot het verleden. Ook het weven van doeken 
is zeer achteruitgegaan. Vroeger waren de 
Saleiereosche doeken bekend bij de Compagnie 
en tot in de Molukken en Kleine Soenda-eilan-
den; sedert een 25 jaar zijn ze echter geheel 
verdrongen door Europeesche doeken. Zoo 
verdween ook de eens zoo belangrijke katoen- 
cultuur; slechts in Balangmala komt deze 
cultuur nog een weinig voor en de arme vrouwen 
weven daar eenvoudige, goedkoope doeken. 
Mooie doeken worden alleen nog maar gemaakt 
door vrouwen'en dochters van hoofden, daar 
de adat hun het dragon van eigen weefsels voor
schrijft. Er worden echter reeds Europeesche 
garens voor gebruikt. Belangrijk is nog liet 
weven van zeilen uit plantenvezels, doch lang
zaam vinden de linnen zeilen meer ingang.

De handel is bijna gelieel in handen van 
Chineezen, eenmaal ’s jaars komt een kleine 
vloot van den Spermonde-Archipel en van 
Boeton met glas- en aardewerk en allerlei 
snuisterijen.

De gezondheidstoestand is zeer slecht, vooral 
door malaria, die epidemisch voorkomt. Do 
maanden December, Januari, Februari zijn 
daarvoor berucht. Zwartwaterkoörts is niet on
bekend. Dysenterie komt geregeld, allioowel 
niet epidemisch voor, cholera is zeldzaam. 
De kindersterfte is zeer groot. Vroeger was er 
op Saleier een officier van gezondheid, later 
een dokter djawa, nu geen enkele geneeskun
dige. De vaccinatie werkt zeer goed, sedert 
jaren zijn er geen pokkongovallen meer voor
gekomen; de enting ondervindt geen moeilijk
heden bij de bevolking.

De voornaamste hoofden zijn de regenton 
(opoe, lelaki), gekozen door hoofden en geeste
lijken en aangesteld door den Gouverneur van 
Celebes en Onderh.; hoofden van complexen 
kampongs (glarang, poengawa, kapala), gekozen 
door de bevolking en aange.steld door den Assis- 
tent-llesident van Bonthain, evenals de mindere 
kamponghoofden. Do regenten worden ge
salarieerd met f 30 tob f 120 ’s maands, zij 
krijgen evenals de kamponghoofden een aan

gejaagd.
De visscherij wordt in hoofdzaak beoefend 

door de armen; zij zoeken schelpdieren, minder
waardige tripang, kleine visehje.s ’s avonds met 
flambouwen Jangs de kusten, verder wordt de
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dool in do belastingopbrengst. Zij hebben ambts- 
volden en jacht- on woidevclden.

Te Bènièng is oon Inlandscho Gouverne- 
mentsschool, te Padang en Bara Balangmala 
zijn particuliere scholen (Inlandscho), welker 
succes gelieol afhankelijk is van do bekwaam
heid der onderwijzers.

SALEIER. Ondorafdeeling dor afdeeling Bon- 
thain, gouvernement Celebos en Onderhoorig- 
heden, bestuurd door een controleur met stand
plaats Bènièng, gevormd door hot hoofdeiland 
Saleier zijnde de regentschappen Tanette, Ba- 
langmata, Boekit, Bonea, Bontobangoen, Bala- 
boelo, Lajolo, Barang Bara- g en het zelfstandige 
glarangschap Bènièng benevens de eilandjes P. 
Pasi Tanette, P. Pasi Boniobangoen, Malimboe 
en Goenang en verder de Z. en Z.O. waarts van 
het hoofdeiland gelegen eilanden onder zelf
standige glarangs, t. w. de Tambolongang-groep, 
de Kajoeadi-groep, de Tijger eilanden, de Tanah 
Djampéa-groep, Kalaoe en Bonérató met do 
Kalaoe Toewa-groep en Kabia, totaal een 
60-tal eilandjes. Op Bonérató zetelt een post
houder.

SALEIER(STRAAT). 16 zeemijl breede, zeer 
diepe straat tusschen de geleidelijk afloopende 
Z.O.punt van het Z.W.lijk schiereiland van Cele- 
bes en de met terrassen oprijzende Noordpunt 
van het smalle eiland Saleier. In de straat liggen 
de vrij hooge Noord-, Midden- on Zuideilanden, 
liet laatste dicht aan de Noordpunt van Saleier, 
meerdere vaarwegen vormende, van welke die 
tusschen Midden- en Zuideiland de meest ge
bruikelijke is. De kustbank met betrekkelijk ge
ringe diepte vóór de Zuidkust van Celebes steekt 
beW. de straat tot op 25 K.M. van den wal uit en 
liceft daar twee gevaarlijke ondiepten. In den 
vaarweg komen dikwijls zeer sterke stroomen voor, 
die draaikolken veroorzaken en, zoodra wind en 
stroom tegen elkaar inloopen, soms rafelingen 
alsof er branding op een ondiepe plek stond.

Hot. is meermalen opvallend hoe men in den 
W.N.W. moesson, komende uit liet slechte en 
ïegenachtigo weer beW. de straat, aan de Oost
zijde daarvan plotseling mooi weer krijgt terwijl 
men in Mei, Juni en Juli, met dik. rogcnochtig 
weer en hoogo zee van om de Oost komende, 
plotseling aan den Westkant van de straat fraai 
weder aantreft. Zie Zeemansgids deel V.

SALEIERSCH (SILADJA’SCH of SILAJA- 
RA’SCH). Zie MAKASSAARSCH-BGEGI- 
NEESCi-iE TALEN.

SALËM. Vroegere naam van het district Ban- 
tarkawoeng, contröle-afd. Boemiajoo, regent
schap en afd. Brëbës, residentie Pékalongan, 
thans de naam van een onderdistrict in die con- 
tröle-afdeeling.

SALÈNDRO. Zie MUZIEK EN MUZJEK- 
IN8T14 UMENTEN.

SALIDA. Voorheen een onderlioorigheid van 
het rijk Indrapoora, nu een nagri in het district 
Painan dor gelijknamige afdeeling der residentio 
Sum. Westkust. Salida is berucht geworden we
gens de zilvermijnen in haar gebied, welke cenigo 
K.M. van Painan gelegen zijn, in het brongobied 

do Batang Salida. De O.-I. C. liet die mijnen 
van 1670—1690 bewerken, daarna moest hot 
werk wegens verlies gestofd, worden, doch eerst in 
1729 word definitief besloten de mijnen tc verla
ten. Zij bleken volgens de verslagen dor O.-I. C. te 
zijn geweest „een grondelooze poel daar de E. Oio

grooto sommen gclds in kwijt goraakt is”. Op uit 
Holland ontvangen bevel w'ord echter nog van 
1732 — 1737 oen poging gedaan om met voordeel 
zilver uit de borgmijnen van Salida te winnen, 
men voerde zelfs een bezending slaven van Ma- 
dagascar aan, doch alles vergeefs. Voor een tijd
lang werden daarna deze mijnen verpacht tegen 
160 rijksdaalders por jaar, doch ten laatste waren 
ook geen pachters meer tc vinden. Zio verder 
ZILVER.-/? tfYY-

SALIGOERI (minanok.). Zie SIDA RHOM- 
BIFOLIA.

SALIJARA (soEaro.). Zie LANTANA.
SALILE. Onbewoond eiland, benoorden Ombi- 

Raz (zio OBI), bedekt met kreupelhout en licht 
geboomte. Vanwege do vele giftige slangen, die 
er voorkomen, noemt do inlander het ook wel 
Poeloe Bisa (Obi Bisa). Het N.W. deel is bergach
tig en bestaat uit eruptiefgesteenten, tot 250 M. 
hoog, het overige is laag en vlak en bedekt met 
koraalkalk, in horizontale terrassen.

SALIMBAU. Voormalig zelfbcsturend land- 
schap in de W.-afd. van Borneo, afdeeling Sin
tang, onderafdeeling Smitau. Het ligt op den 
Zuidelijken oever der Kapoeas en is over het ge
heel heuvel- en bergachtig; in de vlakke gedeelten 
bij de rivieroevers worden steenkolen van vrij 
goede hoedanigheid gevonden, die door de bevol
king ontgonnen worden. Tot voor 1916 werd het 
onbeduidende landschap bestuurd door een Pa- 
nëmbahan; in dat jaar werd het op verzoek van 
het zelfbestuur ingelijfd bij het rechtstreeks be
stuurd Gouvts gebied. (G. B. 24 Mei 1916 No. 15).

Literatuur : J. J. K. Enthoven, Bijdragen tot' 
de Geographie van Borneo’s W.-afd. T. A. G. 
1902, bl. 140 vlg. ' 7J

SALIMPAOENG. Nagri, ongeveer 20 K.M. ten 
N. van Fort van der Capellen, Sum. Westkust, 
tot in de eerste helft der 19de eeuw befaamd door 
haar knappe ijzergieters, die hun erts haalden van 
den Goenoeng Basi bij Padang Loear ^T.
7do jrg., Bat. 1845, 1ste dl. bl. 371)./^ {

SALIRA (of Sarira). Javaansche naam voor 
soorten van het hagedissen-geslacht Varanua 
(zie onder VARANIDAE), waranen of bijawak 
(zie aldaar).

SALM (ABRAHAM). Geboren tc Amsterdam 
29 Oct. 1801 en aldaar overleden 4 Dec. 1876; 
hij bracht een groot gedeelte zijns levens in Indië 
door en schilderde een aanzienlijk aantal land
schappen van Java, die op de koloniale tentoon
stelling te Amsterdam in 1883 te zien waren. (Cat. 
dezer tentoonst. Groep I, 3e klasse, blz. 57). Een 
24lal werd op steen gebracht door Greive en ver
scheen bij Buffa te Arast. Zie ook P. J. Veth, 
Javasclie landschappen, Amst. 1S72 en H. F. 0.' 
Ten Katc, Schilder-teckcnaars in Ned. O. en W. 
Indië (Bijdr. T. L. VK. LXVII), p. 475—476.

SALOEMARADJA-GEBERGTE. Hooggeberg
te oj) den Noordelijken arm van Celebes (zie al
daar) mot den bergtop Malino (2707 M).

SALOMEKKO. District van de onderafdeeling 
Zuid-Bono, afdeeling Boni, gouvernement Celo- 
bes on Onderh.

SALPETER. Van hot laatst dor 18e eeuw tot 
het jaar 1841 werd in do nabijheid van Grisee 
(Soorabaja) salpeter bereid uit de vleermuisgua- 
no, die iu do aldaar voorkomende kalksteengrot- 
ten govpnden werd. Volledige mededeelingen 
daarover bij Wichmann, Nova Guinea, IV. 5.

SAMA INDRA. Do VIII Mookims Sama* Indra
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met rijstcultuur houdt dc bevolking zich ook 
bezig mot dc teelt van pinang. Die bevolking 
is zeer dicht en telde op hot einde van 1915 
o.m. 1193 geregistreerde mannen. Aan het 
hoofd staat Teukoc iïakém Njaft Nanggröë, 
wiens korte verklaring d.d. 21 Sopt. 1899 is 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouvts besl. 
van 15 Juni 1900 no. 37. In gampöng Paja 
Bili, zijn woonplaats, voert hij zelf het gezag. 
Daarbuiten is liet in handen van „toeha pouët” 
en „toeha lapan”.

Literatuur: Bijdragen T. L. en V. k. N.-I., Dl. 55 
(1903). bl. 368.

SAMALANGA. Eon landschap, dat met zijn 
onderlioorigheden II Moekims Toenóng in het W. 
en Plimbang en Peudada in het O., deel uitmaakt 
van dc onderafdceling Bircuën, afdeeling Noord
kust van Atjèh. In hot W. bepaalt de Kroeëng 
Oelim do grens met Meurëudoe; in het O. de 
Koeala Djeumpa die met Pcusangan; ten N. 
grenst het aan Str. Malaka; en ten Z. aan Pa- 
meuë (onderafd. Meulaböh). Het land wordt 
bevloeid door vele Z.-N. stroomende rivieren.

. als hoedanig van W. naar O. vallen te noe
men: Kroeëng Oelim, Kr. Kiran, Kr. Samn- 
langa, Kr. Pandrah met rechtcrzijrivier, Kr. 
Djeuniëb, Kr. Scunalan, en Kr. Peudada. Voor 
dc mondingen liggen banken, waarop branding 
staat, wat het binnenvaren in dc koeala’s niet 
vergemakkelijkt. Het strand, een zandstrook 
van soms slechts 10 a 15 M. breedte, loopt flauw 
hellend zeewaarts af, zoodat groote schepen 
dt 1500 M. uit den wal moeten blijven. Nabij de 
zee bestaat het terrein uit een lage duinformatio. 
waarachter met bangka-hout begroeide lagunes, 
die bij eb en vloed beurtelings droogvallen en 
ondcrloopcn. Waar het terrein hooger wordt, 
eindigen de lagunes en beginnen dc sawahs, 
die slechts door gampöngs onderbroken, zicli Z.- 
waarts uitbreiden tot aan het gebergte, d.i. 
gewoonlijk niet verder dan twee uren gaans. 
Dat smalle kustgebied, tusschcn Koeala Oelim 
in het W. en Koeala Djeumpa in het O., is de 
hoofdmoot van Samalanga, Daar doorheen gaat 
ook do baan van de Atjèhtram, en iets Zuidelijker 
dc groote eolonnewog Atjèh — Tëmiang,

Samalanga produceert rijst, pinang, suikerriet 
en tabak. Verder bosch producten, als hoedanig 
ook vallen te noemen: ivoor en rhinoceroshoron. 
Uit. 1915 woonden er o.m. 8397 geregistreerde 
mannen.

Het landschapsbesluur werd vroeger aange
duid als „de vier oelèölalangs van Samalanga’’. 
Dc voornaamste hunner was dc Kcudjrocën 
Tji*, dc drie overigen: Mooda, Hakim Tji*, on 
Hakim Moeda, waren hem ondergeschikt en 
stonden hem terzijde in hot bestuur. Van hel 
viertal is alleen de Tji*’ gebleven. Thans is dat 
Teukoc Kcudjrocën Tji* Moehamat Ali Basah, 
wiens korte verklaring d.d. 26 Fcbr. 1900 is goed
gekeurd en bekrachtigd bij Gouvts besluit van 
4 Oct. d. a. v.

Zie: Bijdr. T. L. en V. k. N.-J., 1)1. LV(I903) bl. 
87, vooral voor geschiedkundige bijzonderheden. 

SAMANGKA (sound.). Zie CITRULLUS. 
SAMAOE. Zie SËMAOE.
SA MA RANG. Zie SE.MA RANG. 
SAMARINDA. Afdeeling van de residentie 

Zuider- en Oosterafdeoling van Borneo, onder een 
assistent resident met standplaats Samarinda. 
Verdeeld in 5 onderafdeelingen:Oost-Koetci, West *

on Lhö* Kadjoe zijn een landschap van de onder- 
afdeeling Sigli. afdeeling Noordkust van Atjèh, 
begrensd:ten W. door Tjocmbö*, Andcuë en Lala, 
llót en Arèë: ten N. door Pidië; ten O. door 
Kroeëng Seumidouën, III Moekims Pineung en 
Keumangan; en ten Z. ook door Koumangan. 
Ongeveer volgend de W.-grcns loopt dc colonne- 
weg Sigli-Garöt-Lam Mcule. Een naar het O. uit
springend stuk vair het landschap wordt gekruist 
door do Atjèhtrambaan Sigli — Bcurcunoen. Ver
scheidene in Keumala haar oorsprong nemende 
leidingen doorstroomen het landschap van Z, 
naar N. en bezorgen de irrigatie van de rijstvel
den. Do bevolking telt o.m. 2296 geregistreerde 
mannen (1915). Aan het hoofd staat Teukoc 
Meuntróë Sri Padoeka Maharadja, wiens korte 
verklaring d.d. I Juni 1900 is goedgekeurd en 
bekrachtigd bij Gouv. besluit van 10 Febr. 1901.

Zie: Bijdr. T. L. & V. k. N.-I., Dl. 55 (1903),
. bl. 67.

SAMADERA INDICA Gartn. Fam. Sima- 
rnbaceac. Gatöp pahit- (mal. batav.). Een laag 
boompje, dat aan het strand groeit en waarvan 
de bladeren tegen roos gebruikt worden. Het 
zeer bittere aftreksel van de zaden wordt aan
gewend bij ziekte van het darmkanaal. De 
zaden bevatten een vette olie.

SAMADOEA. Landschap van de onderafdee- 
ling Tapa* Toean, afdeeling Westkust van Atjèh, 
omvattend de vallei van de Kroeëng Samadoea, 
en zich uitstrekkend Z.-N. van Gocnoeng Kram- 
bil (grens Tapa* Toean) tot aan Goenöng Ribèë 
(grens Dania Toetöng). Dc O.-grens (met Kloeët) 
staat niet vast, zoodat de grootte slechts kan 
worden geschat 4; 100 K.M-% te bedragen. De 
bevolking ad ± 2200 zielen is van oorsprong 
Maleiscli, doch thans sterk vcratjèhccht. Toch 
heeft dc adat kamanakan het nog niet heelemaal 
verloren. Het landschap wordt gesneden door den 
verkeersweg Tapa* Toean —Blang Pidië. De 
bevolking leeft van sawah- en lndangbouw, 
damar- en gëtahwinning, en zeevischvangst 
middels poekat’s (netten). Ook doet men wat aan 
vlechtwerk en zijdeteelt. Het landschap is ver
deeld in drie (oorspronkelijk twee) datoe-schap- 
pen, een op den rechter- en twee (vroeger één) op 
den linkeroever der Samadoea-rivier. De drie 
datoe*’s voerden tezamen het algemeen bestuur 
tot 1903, toen zij afstand deden van hun aandeel 
daarin ten behoeve van zekeren T. Paneu*, die al
léén verantwoordelijk zou wezen tegenover het 
Gouvernement. Diens korte verklaring d.d. 1 
Juli 1911 is goedgekeurd en bekrachtigd bij 
Gouvts besluit van 30 Oct. d. a. v.

Literatuur : IC. F. H. Van Langen in T. Aardr. 
Gen. 2e Serie VI bl. 84; Bijdragen T. L. enV. k. v. 
N.-I. Deel 55 (1903) bl. 241.

SAMAKOERO*. Landschap van de onderaf- 
(leeling Lhö* Seumawè, afdeeling Noordkust van 
Atjèh, grenzend ten W. aan Blang Mangat, ten 
X. aan Bloeë* en Geudöng, ten O. ook aan Geu- 
döng, en ton Z. gescheiden door do Pasè-rivier van 
het gebied van T. Hakém Kroeëng, liet aan Geu
döng onderhoorige Leubö* Kliët en hot aan Blang 
Mè onderhoorige Barèë. De bodem is geheel vlak, 
behoudens eenige lage heuvels in het Z., aan den 
N.-voet waarvan zich do Paja Boebeuë uitstrekt. 
Ten X. daarvan wordt het gehecle landschap 
bedekt door uitgestrekte gampöngs en prachtige 
sawahs, die, hoewel van den regen afhankelijk, I 
geregeld overvloedige oogsten geven. Behalve

/
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A{Af 2-f Koetci, Bovon-Mahaknm, Bëraoo on Boclocngan.
SAMARINDA. Voornaanisto handelsplaats 

van de Oostkust van Bornco, gelegen aan cle Ala- 
hakam, even boven haar delta on zetel van don 
assistent-resident van de afdccling Sainarinda. 
De ongeveer 700 M. breede rivier scheidt de 
nederzetting van Boegineczen, die onder den Sul
tan van Koetci staan, op don rechteroever, van 
die op den linkeroever, waar, op den door den 
Sultan afgestanen grond, naast den assistent- 
resident en zijne beambten enkele Europeanen 
en een aanzienlijk aantal Chineeschc en Bandja- 
rcesche handelaren wonen. Deze hebben clcn 
in- en uitvoerhandel mot Singapore, Celebes en 
Java bijna geheel in handen; hoofdzakclijk wor
den uitgevoerd gëtah përtja on rotan, die het 
stroomgebied van de Mahakam oplovert. De 
plaats is nog klein (1905: ± ‘1730 inwoners), 
maar gaat sterk vooruit; cle huizen zijn van hout, 
het aantal nette woningen neemt steeds toe. 
Vlotwoningen komen niet meer voor. De Sultan 
woont te Tëngarocng, waar ook het geheelc zelf
bestuur is gevestigd.

In de nabijheid van Samarinda vindt men wat 
steenkoolexploitatie en zeer belangrijke petro- 
leumterreinen. Zie ook BORNEO.

SAMBAL /mal., soend.), sambël (jav.). Zie 
RIJSTTAFEL.

SAMBALIOENG. Landschap met zelfbestuur, 
vormende het Zuidoostelijk deel der onderaf- 
(leeling Bëraoe van do afdeeling Samarinda der 
residentio Z. en O. afd. van Bornco. Het wordt 
begrensd ten W. door Boeloengan, ten N. door 
Ooenoeng Tabocr, ten O. door de zee van Celebes 
en ten Z. door Koetci. Tot het landschap worden 
gerekend een 8-tal eilandjes. De uitgestrektheid 
bedraagt ongeveer 17.985 K.M.2, terwijl het naar 
schatting (>000 inwoners telt. Het gcheole land 
is, behoudens een smalle kuststrook, zeer berg
achtig. Het wordt doorstroomd door de Köloi- 
rivier, met haar zijtakken, die op de W. grens in 
liet gebergte ontspringt en bij Sambalïoeng, cle 
verblijfplaats van den vorst en de voornaamste 
kampoeng, zich met de Sëgah of Alalcam vercenigt 
tot de Koran- of Bëraoc-rivier. De binnenlanden 
zijn uiterst dun bevolkt. Het bestuur berust bij 
een Sultan, die de korte verklaring heeft getee- 
kend (17 Nov. 1900). Do geschiedenis van Sam- 
balioeng houdt ten nauwste verband met die van 
Ooenoeng Taboer, waarvan hot gcruimen tijd 
een deel uitmaakte; zie daarom aldaar. De be
volking bestaat uit Mohammedanen (Maleiers 
met Boegineczen en andere stammen vermengd, 
waartoe ook behooren de Badjo’s,

) on heidenen, voornl. bestaande uit 
drie stammen: de Basnps, do Poonans en do 
Sagai’s. De bevolking drijft eenigen handel in de 
voortbrengselen des lands, voornl. bestaande in 
steenkolen, boschprodueten enz. In Sept. 1917 
werd aan do N. V. (Steenkolen Mij. „Parapattan” 
voor 75 jaren voor de terreinen Rantau Pandjang 
en Mary concessie voor winning van steenkolen 
verleend in dit landschap. Voor literatuur zie 
BERAOE.

SAMBANG DARAH (DAOEN) (mal. BATAy.). 
Zie EXCOECARIA BICOLOR.

SAMBANGAN. Inlandsch geneesmiddel; do 
stengel van 8 patholobus ferriujmcus Benth. 
Wordt gebruikt bij bloedingen, signatuur-middel 
naar het roode sap, dat uit den verseh doorge
sneden stengel welt.

SAMBAS. L a n d b e s c h r ij v i n g. Zclf- 
besturend landschap gelegen in de afdeeling Sing- 
kawang der residentie Westerafdceling van Bornco 
en daarvan vormende de onderafdo' lingen Sing- 
kawang, Pëmangkat, Bëngkajang onSambas. To^ 
het landschap behooren, volgens het contract van 
14 Aug. 1909, de eilanden Baroe, Randajan, Loe- 
bockoetan, Pënatah Bësar, Pënatah Këtjil, 
Kaboeng, Saloear, Sëmcsak, Koran, Tëmpoe- 
roong, Boeroeng, Pontianak, Pikak en Toewa. 
Do goheelo uitgestrektheid met do eilanden 
bedraagt volgens dat contract ±
K.M2.

Het landschap wordt begrensd ton W. en N.W. 
door de Chineeschc Zee van den mond der Doeri - 
rivier tot Kaap Dato; ten Z. en Z.O. door Mam- 
pawa — waar de Doeri gedeeltelijk de grens uit
maakt — Landak on Sanggau, ten O. en ten N.O. 
door Sërawak. Voor de grens tusschen Sërawak 
en Sambas zie Ind. Stb. 1892 no. 211. De grenzen 
met dit laatste land worden gevormd door het 
groote ketengebergte; op de grens met Landak 
vindt men het daarmede samonhangende Ba- 
janggebergte. De hoogste toppen van het land
schap zijn; de G. Bëkoempai (1250 M) en G. 
Roompoet (1505 M) op de grens van Sërawak; de 
G. Nijoet (1704 M.), de hoogste top van het 
Bajanggeborgte, op de grens van Sanggau en 
Landak en de G. Pandoeng (770 M.), op de grens 
van Landak en Mampawa. Behoudens een breede 
moerassige kuststreek benoorden Singkawang 
tot dicht bij Hoek Dato, is het land zeer berg
achtig; die vlakke strook wordt alleen in het 
Noorden door een vrij hooggebergte afgebroken. 
Van beduidende hoogte zijn do G. Raja (920 M.), 
Z.O. van Singkawang en de G. Bawang (1442 M.) 
benoorden Bëngkajang. Volgens onderzoekingen 
van lateren tijd zijn sommige van vulkanischen 
oorsprong (zie BORNEO III in Deel I blz. 359). 
Op de bergen ontstaan tal van beken, die het 
aanzien geven aan belangrijke rivieren. De voor
naamste rivier is de groote Sambas, ontstaan uit 
de samenvloeiing van de Koemba 
oorsprong vindt in het gebergte op de grens van 
Sërawak — en de Sambas, welke op de grens van 
Landak ontspringt. Na de vereeniging met de 
Koemba stroomt ze onder den naam van Sambas 
Westwaarts tot S.ei Bëlitak, waar zo de Banta- 
nan opneemt en vervolgens als Groote Sambas 
Z.W.waarts gaat en tusschen P. Pökok en T. 
Bila met een breedte van ruim 1500 AI. in zee uit 
mondt. Dan de Kleine Sambas, waaraan de hoofd
plaats Sambas (zie aldaar) is gelegon. De kleine 
Sambas is tusschen Kartijasa en Sambas door 
een kanaal met de Groote Sambas vereenigd 
en mondt bij Kërimoen in deze uit. Andere rivie
ren van belang zijn clo Sëbangkau, de Sëlakau, de 
Raja en do Doeri, allo ton Z. van de groote Sam
bas. Ten slotte hoog in het Noorden, de Raloh, 
een breede rivier, mot vele zijtak ken, ontstaan 
op den G. Asoo Ansang. Zie voor de bevaar
baarheid dor rivieren BORNEO IV A in 
Deel I, blz. 361. Hot. geheele landschap wordt 
door deze rivieren, mot tallooze bijrivieren, 
bevloeid.

Plaatsen van oonig belang zijn, behalvo de 
hoofdplaats, o.a. Sr-bawi, Pëmangkat, Singka
wang, Dj in tan, Sedan, Loohabaug, Koelor, 
trado, Bëngkajang, Söbalau, Salinsé, Ledo. Do 
meer bevolkte plaatsen zijn door betrekkjjkel 
goede wegen verbonden/,.
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ook in 1772 con inval in Sambas en verwoestte do 
Chineescho vestiging Selakau. De Sultan deed op 
zijn beurt een inval, doch trok terug togen scha
deloosstelling, toen do Sultan van Pontianak 
door Mampawa was te hulp geroepen. Eenigen 
tijd later in 17S7, bij con tuchtiging van Mampa
wa door do Comp., koos do Sultan voor dat land 
openlijk partij en zond tot hulp 24 prauwen, 
waarvan eenige door de Hollanders al dadelijk 
in den grond geboord worden, zoodat de overige 
overhaast aftrokken, Mampawa aan zijn lot 
overlatende. Van eene bestraffing voor dit feit 
kwam niets. De Sultan bleef in voortdurondo 
twisten met de omliggende rijkjes, zoodat hij 
zelfs in 1792 zich hierover bij de Comp. beklaag
de, zonder gevolg evenwel, daar de laatste in 
1791 geheel Borneo had verlaten. Don grootsten 
last evenwel ondervond de Sultan van de Chi- 
ncezen, die zich onrustbarend uitbreidden; drie 
jaren na het ontstaan der kolonie bedroeg hun 
aantal reeds duizenden. In de eerste jaren brach
ten zo nog de verschuldigde jaarlijksche schat
ting aan den Sultan geregeld op, doch langzamer
hand verslapte dit. Omstreeks 1770 achtten do 
Chineezen zich sterk genoeg, om zich van het 
toezicht der door den Sultan aangestelde Dajak- 
sche hoofden te ontslaan, en richtten zelfs, bij 
een hunner jaarlijksche feesten, onder de genoo- 
digde Dajaks een waar bloedbad aan, naar het 
schijnt, zonder dat de Sultan hen hiervoor durfde 
bestraffen. Onder het bestuur van zijn opvolger, 
Aboe Bekr Kamaloe’d-din, was hun macht zoo 
groot geworden, dat ze de opgelegde schatting 
geheel weigerden te voldoen. Het werd er niet 
beter op, toen een jongere broeder van den Sultan, 
Pangéran Anom, tegen dezen in openbaar verzet 
kwam en zich bij de Chineezen neerzette (zie 
overigens voor de Chineezen het artikel KONG
SI). Genoemde Pangéran ging nog verder en 
sloot zich aan bij de zeeroovors, die de omstreken 
geducht onveilig maakten. Daarna verzoende hij 
zich weer met zijn broeder en keerde als Pangéran 
Bandhara (Rijksbestierder) naar de hoofdplaats 
terug. Van dien tijd af werd Sambas één groot 
rooversnest, zelfs schuilplaats van do beruchte 
Illano’s. Zelfs de Sultan nam aandoel in de roo- 
verijen. De eerste groote onderneming van Pa
ngéran Anom had in 1799 tegen Bandjërmasin 
plaats, vanwaar hij evenwel werd verdreven. Hij 
ontzag zieli zelfs niet Engelscho vaartuigen aan te 
tasten en de bemanning te vermoorden, of ge
vangen te houden. In 1812 eindelijk, besloten de 
Engelschcn aan dezen toestand een eind to 

• maken, doch de expeditie, nog wel versterkt 
met hulp aan den Sultan van Pontianak, 
mislukte. Heel spoodig daarop word echter de 
expeditie hervat en nu mot meer succes. Sultan 
en Pangéran vluchtten, doch de Engelschcn, niet 
van plan zich to Sambas duurzaam te vestigen, 
namen den Sultan weder in genade aan. Deze 
overleed een jaar daarna kinderloos, terwijl Pa
ngéran Anom, niettegenstaande zijne vele mis
daden, liet zoover wist te brengen, dat hij in 
1815 als sultan werd erkend onder den titel 
Sultan Anom Mohammad Ali Tsafioe’d-din. Hij 
was evenwel in zijn bestuur niet gelukkig en 
ondervond vooral van zijne vroegere vrienden, 
de Chineezen, veel onaangenaamheden. Toen 
dan ook in 1810 het Nederlundsch gezag her
steld was, zond hij een gezantschap naar Batavia 
om de oude betrekkingen weder aan te knoopen.

Bevolking. De bevolking is vooral be
noorden de hoofdplaats, waar ze voornamelijk 
uit Dajaks bestaat, dun gezaaid. Hare sterkte 
bedroeg ulto. 1915: 123.000 zielen, waaronder 
100 Europeanen, 20.000 Dajaks, 67.000 Maleiers, 
Javanen en Boegineezcn, 30.000 Chineezen en 
270 Arabieren on andere Vreemde Oosterlingen. 
De belangrijkste cultures zijn die van gambir, 
peper, rubber, sagoc, klappers, rijst en pinang. Zij 
worden hoofdzakelijk door Chineezen gedreven. 
Zie overigens voor middelen van bestaan, voort
brengselen van den bodem, handel en nijverheid 
on landbouw, het art. BORNEO.

Het landschap Sambas trok reeds sedert jaren 
(1SS8 —1890) do bijzondere aandacht der par
ticuliere landbouw- en mijnindustrie; van de 
zeer talrijke concessies, welke daar sedert 18SG 
werden uitgegeven, is echter nog slechts een en
kele in exploitatie gebleven.

Geschiedenis. De oudero geschiedenis 
van het rijkje ligt nagenoeg geheel in het duist er, 
alleen valt met zekerheid te zeggen, dat in hot 
begin van de 17e eeuw het geregeerd werd door 
een Maleischcn vorst (Pangéran Ratoe), die do 
suprematie van Djohor erkende. De O. I. C. 
kwam al zeer spoedig na hare oprichting met 
Sambas in aanraking, en sloot (opperkoopman 
Bloemaert) 1 Oct. 1609 reeds een contract met 
den vorst-, waarbij o.a. werd bedongen, dat de 
handel in diamanten (waarvan hot heette dat 
vele werden gevonden) alleen aan Hollanders 
zou zijn toegestaan, terwijl aan alle andere Euro- 
peesche natiën de toegang tot Sambas werd ont
zegd; daarentegen beloofde de Comp. den vorst 
tegen diens vijanden te beschermen (hij was in 
voortdurende twisten met Landak en Broenei). 
De vorst trachtte het contract zoo goed mogelijk 
na te komen, doch de diamanten bleven uit, het
geen den Bewindhebbers der Comp. ten slotte 
aanleiding gaf de aldaar opgerichte factorij in 
1623 op te heffen.

Ofschoon, naar het schijnt, de betrekkingen 
nimmer geheel zijn afgebroken, bleven zo nu lan
gen tijd te onbeduidend om eenige aandacht te 
verdienen. Na den dood van Ratoe Sapodak, die 
twee dochters naliet, volgde zijn schoonzoon 
Ratoe Anom Koesoema Joeda hem op, doch 
werd na eenigen tijd gedwongen het bestuur over 
te dragen aan Radin Soleiman. Deze was de 
zoon van Radja Tcngah van Broenei, gehuwd 
met de zuster van den Sultan van Soekadana. 
Deze laatste gaf Radja Tengah, met welk recht 
is niet bekend, verlof zich in Sambas te vestigen, 

hij veel invloed kreeg. Radin Soleiman ver
legde na zijne troonsbestijging den zetel van het 
rijkje naar Loeboek-Madoeng en ontving van 
zijne mantri’s den naam van Mohammad Tsafioe
’d-din. Zijne afstammelingen regeeren nog heden 
ten dage. Als van minder belang wordt het tijd
perk tot 1760 overgeslagen, in welk jaar Sultan 
Omar Akama’d-din, aangemoedigcl door het 
succes van zijn buurman, den Pancmbahan van 
Mampawa, eenigen Chineezen toestond zich voor 
het goudgraven te Larah te vestigen. Die Chi
neezen vormden al zeer spoedig een macht, waar
mede rekening diende gehouden te worden. Er 
werd nogal veel goud gevonden, wat den naijver 
van den Panëinbahan van Mampawa opwekte, 
die, aangezien de grenzen nimmer goed waren 
vastgesteld, beweerde dat het goudrijke district 
Montrado tot zijn gebied behoorde. Hij deed dan

waar
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In 1818 worcl aan dit verzoek govolg gegeven. Op 
den öon September van dat jaar woei de Ncd. 
vlag to Sambas. Muller (zie aldaar) werd als 
waarnemend resident geïnstalleerd, terwijl er 
een compagnie infanterie in garnizoen werd go- 
plaatst. In hetzelfde jaar nog werd mot don Sul
tan een contract gesloten, in 1819 on 1823 cenigs- 
zins gewijzigd on aangevuld, waarbij wel de 
naamstc

als: mongkoc, ronggo, singa, kepala bönocwa, 
orang kaja.

In hot jaar 1899 word toSambas een landschaps- 
kas opgericht, waarvan do inkomsten zouden be
staan uit do helft van don cijns, dien do zolfbe- 
stuurder van mijnbouwconcessies zou ontvangen. 
In verband mot de weinige en steeds achteruit- 
gaando inkomsten uit de mijnconccssics werd 
bepaald, dat met cenc storting van 10 % voor 
1903 en volgende jaren gonoegon zou worden ge
nomen.

Literatuur : Voor de geslachtslijsten der vor
sten: E. Netschcr, T. B. G. Deel 11853, blz. 1 e.v.; 
De Hollander Bijdr. T. L. V. 3e volgreeks, 6e deel 
1871 blz. 185; Ind. Mercuur 1896 no. 12;.Nota 
betreffende het landschap Sambas, T. A. G. 1912, 
blz. 193 — 203 mot do daarin, vermelde bronnen 
en de Koloniale Verslagen. ^

SAMBAS. Onderafdeeling der afdeeïing Sing- 
kawang van de residentie Westerafdeeling van 
Borneo mot gelijknamige hoofdplaats. Deze on- 
derafdceling bevat een deel van het landschap 
Sambas, zie aldaar. De aan den onderafd.-chef 
toegevoegde Posthouder heeft als standplaats 
Si Loewas (Ind. Stb. 1916 no. 93).

SAMBAS. Hoofdplaats van de onderafdeeling 
Sambas der afdeeïing Singkawang van de resi
dentie \Vester- Afdeeïing van Borneo, tevens 
hoofdplaats van het gelijknamige Sultanaat. 
Op 1 Dec. 1910 werd hier een school voor kinde
ren van aanzienlijke inlanders geopend, welke 
zeer druk bezocht wordt. Zie BORNEO, IV, A 
in Deel I, blz. 361. ) / V f'

SAMBËR-GALËNG. Javaansche

voor
bepaling was, dat do Sultan zijn rijk, 

tegen oono jaarlijkschc bezoldiging, aan het Gou
vernement afstond, om hot in leen terug te ont
vangen. Later onderging het contract nog ver
schillende wijzigingen of werd vernieuwd en wel 
in de jaren 182S, 1831, 1848, 1S54, 1877, 1S79, 
1909 (goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouvts. bo
sluiten 8 Jan. en 9 Mei 1912 nos 4G en 25).

Omstreeks 1830 —’32 had Sambas zeer te lijden 
van de strooptochten der Zee-Dajaks van Së- 
ribas, moordpartijen in hot groot, waarbij gchecle 
Ohineesche kampongs werden verwoest. Hetgeen 
in een volgend tijdperk gebeurde, houdt ten 
nauwste verband met den opstand der Chincezen 
in dat gebied, waarvoor zie KONGSI.

Doch behalve de Ohineesche was ook de Da-
jaksche bevolking niet altijd rustig. Zoo hadden 
o.a. voortdurend twisten plaats tusschen de 
Dajaks van Sërawak en die van Sambas en hiel
den deze over en weer sneltochton, doch door 
samenwerking van ons bestuur met dat van 
Sërawak hebben deze langzamerhand opgehou- 
don. Alleen de Songkong-Dajaks, een stam vor- 
blijfhoudende op dc grenzen van Sambas, Lan- 
dak en Sanggau, tot 1892 onderhoorig aan den 
Panëmbahan van Sanggau, doch op eigen ver
zoek bij Sambas ingedceld, maakte het don Sul
tan vrij lastig. In 1893 vermoordden zij cenigo 
Dajaks van de Boven-Sëkajan, voor welk feit zij 
door den Sultan bestraft werden, hetgeen even
wel niet verhinderde, dat ze in 1S99 zich weder
om in Gouv. gebied aan koppensnellen schuldig 
maakten. Daar bovendien deze stam alle ge
hoorzaamheid aan den Sultan had opgezegd, 
werd onder do leiding van dc besturende amb
tenaren van Landak en Sanggau oono excursie 
tegen hen ondernomen, waarbij hunne voor
naamste vestiging, Songkong Bësar, getuchtigd 
werd. Nadat de Songkong-Dajaks den grooten 
eed van trouw aan den Sultan van Sambas had
den afgelogd, bleven zij jaren rustig tot 1911, 
1 oen weder voor machtsvertoon in dc Songkong- 
streek moest gepatrouilleerd worden, terwijl in 
verband met den door de jong-Chinocscho partij 
uit Mampawa (zie aldaar) in dc jaren 1914—1915 

voorben opstand, die naar Sambas oversloeg, tof 
ontwapening van de bevolking, inzonderheid van 
h'-t Songkonggohied, moest worden overgegaan.

B c s t u u r. Aan hot hoofd van het landschap 
staat de Sultan, sedert 1860 Mohammad Tsa- 
fioe’d-din. Hij bestuurt mot zijne 4 landsgrootcn 
hef landschap in overleg en overeenstemming 
met de aldaar geplaatste Gouvernemcnts-amb- 
tenaren. Zijn gezag strekt zich uit over de in- 
hcemscho Maleisehe en Dajaksche bevolking, die 
buiten doGouveinenien's etablissementen woont. 
Yorder zijn mot bepaalde bestuurswerkzaamhe
den belast pangórans en mantri’s, tjotria’s ge- 
heeton, waarvan zes als vertegenwoordigers of 
wakils van den Sultan optreden; onder dezen 
staan weder districtshoofden of wedono’s, kam- 
poonghoofdon on pëmbëkols. De Dajaksche stam- 
en kampoenghoofden hebben .verschillende titels

naam voor
cenc Gierzwaluwsoort, Macropteryx longipennis, 
op Billiton Këlajang-këlëpitoet, (?) op Sumatra 
Lajang-lajang. Macropteryx mystacea heet op de 
Aroc-eilandcn Foerkabel.

SAMBI (jav.). Zie SCIILEICHERA. 
SAMBILATA (jav.). Zie ANDROGRAPHIS. \ 
SAMBODJA. Bolangrijke nederzetting van de 

Bataafsche Petroleum Mij, gelegen binnenwaarts 
op -h 6 K.M. van het strand aan de Sambodja 
rivior bezuiden de Mahakam monding in de af- 
deeling Samarinda, residentie Z.O.Afd van Bor- 
nco.

SAMBODJA (jav.). Zio PLUMIERA.
SAMBOE. Eilandje, behoorende tot do afdeo- 

ling Tandjoerig-Pinang, residentie Riouw en 
ondorh.: bekend om de groote petroleumtank- 
installatie. Zio TANDJOENG PINANG.

SAMBOENG. District van de contróle-afd. 
Goeboeg, regentschap en afdeeïing Dëmak, resi
dentie Scmarang; met eenc oppervlakte van 161 
K.M2. Het vormt het middendeel der afdeeïing 
Dëmak. Het is verdeeld in drie onderdistricten, 
Dcmpet, Gadja on Dampok. De bevolking be
droeg op uit. 1905 52.400 zielen, waarvan enkele 
Europeanen en een 50-tal Chincezen. Het dis
trict wordt doorsneden door dc stoomtramlyn 
Den ak-Poerwadadi.

SAMBOENGAN (mal. batav.). Zie VITIS 
A DN ATA.

SAMINISME. Inlandscho communistische gees- 
tesstrooming op Java, met de z.g. AgamaNabi 
Adam als levens- en zede-leer, omstreeks 1890 
onderrioht door Samin alias Socrontikd, land
bouwer in Blora (Rembang). Volgens do be
ginselen dier leer is hot vorbodon te liegon, to 
stolen, overspel to plegen of kwaad met kwaad 
te vergolden; voorts dient in alles geduld to

:
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TIB). De levensgeschiedenis van dezen heilige 
(de zgn. hik&jat of mandkib Sammdn), bovat- 
tendo verhalen over do door hem gewrochte 
wonderen, is in Ned.-Indië zeer populair. Zoo
wel hot recileeren als het aanhoorcn daarvan 
geldt als een vroom godsdienstig werk.

Literatuur$C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers, 
II, p. 220 vv.’^fhe Aclichnesc, II, p. 216 vv.); 

e Islam in Ned.-Indië, p. 43 (Groote Godd
iensten, serie II, p. 419): Ph. S. van Konkel, 

Catal. dor Mal. Hss. v. h. Bat. Gen. v. K. en 
W. (Verh. v. h. Bat. Gen., Dl. 57 (1909), p. 
421 vv.; L. W. C. van den Berg, Verslag eener 
Verzameling Mal., Arab., Jav. en andere Hss., 
Batavia 1877, p. 20, n°. 126.

SAMOSIR. Onderafdeeling van de afdeeling 
Bataklanden der residentie Tapanoeli. Zij omvat 
in hoofdzaak het gelijknamigeeiland, maar boven
dien nog eenige landschappen op den hoogen 
Westelijken oever van het Toba meer (Sagala. 
Limbong, Saboelan en Tamba). Nu de beschik
bare gronden aan de N. O.zij de van het meer 
reeds vrijwel alle in concessie zijn gegeven, is het 
geen wonder dat de aandacht van de onderne
mers ook op de Westzijde is gevallen. Dit deel 
van de onderafdeeling schijnt wegens de groote 
hoogte (12 a 1500 M. boven zeeniveau) uitste
kend geschikt voor don aanplant van thee en wel
licht ook van andere cultuurgewassen. In dezelfde 
streken treft men ook den kamfer- en den benzoë- 
boom in de bosschen aan. De hoofdplaats is Pa- 
ngoeroeran op het eiland Samosir, de zetel van 
een controleur.

Het tegenwoordige eiland Samosir heeft een 
lengte van ongeveer 43 K.M. cn een breedte 
van niet meer dan 20 K.M. Dc oppervlakte 
bedraagt volgens den topograpbi.sehen dienst 
(Jaarverslag 1910, pg. 298) 4; 530 K.M.2, ter
wijl anderen een oppervlakte aannemen van 
766 K.M.2 Voor korten tijd was Samosir met den 
Westelijken oever van het Tobameer verbonden 
door een zeer lage en niet meer dan 200 M. breede 
landengte, die ontstond door het puin van den 
vulkaan Pocsoek Boekit van het hoogc bergland 
van Toba. Voor het drukke verkeer over de 40 
K.M. lange en op zijn smalst 3 K.M. breede 
straat, die Samosir van den Westoever scheidt, 
werden dc prauwen over dc landengte heen ge
trokken, totdat in 1900 de lage landengte werd 
doorgestoken. Sedert is Samosir van schiereiland 
tot eiland geworden. Het Westen en Zuiden van 
het eiland is wat terreinformatie betreft vrij vlak. 
alleen talrijke ruwe, smalle bergruggen met bijna 
loodrecht ingesneden, zeer nauwe rivierdalen 
doorsnijden de vlakte. Kerst langzaam, maar 
daarna plotseling vrij steil verheft zich het ter
rein tot een plateau van 1400 tot 1000 M. hoogte, 
dat hot geheele midden van het eiland opvult. 
Dit plateau, dat veel gelijkt op een breede, vlakke 
landrug, vangt aan bij de Noordpunt, die 908 M. 
hoog is, cn klimt geleidelijk op tot liet hoogste 
punt van liet eiland, het 1089 M. hoogc plateau 
van Ambarita. Vervolgens naar het Zuiden 
gaande splitst het zich in verscheidene kleinere 
ruggen, met zeer grillige vormen en ravijnen van 
75 tot 100 M. diep. Naar het Oosten loopt het ter
rein zeer steil naar het meer af, met scherpe en 
breede ruggen en eveneens diep ingesneden ravij
nen, zoodat wei gesproken kan worden van een 
bergwand. Het steilst is het Zuidelijk deel der 
Oostkust. Genoemde terreinformatie is zeer dui-

worden betracht: voedsel en geld mogen alleen 
door eigen arbeid worden verkregen, 
desgevraagd worden weggeschonken. Tot 1905 
trok deze utopistische leer weinig dc aandacht. 
Dc aanhangers van Samin wilden slechts met 
rust gelaten worden, om geheel hun eigen leven 
te leiden, zonder anderen lastig te vallen. Met 
dc verbreiding der leer kwam een anarchistische 
richting aan den dag, welke allengs leidde tot 
lijdelijk, een enkele maal tot daadwerkelijk 
verzet tegen hot overheidsgezag. Er waren extre
mistische volgelingen, die dc rechtmatigheid van 
elk gezag ontkenden, bouwgronden en bosschen 
als vrij bezit beschouwden, weigerden belastingen 
te betalen of desadiensten tc verrichten, en 
desarcgelingcn niet wilden op volgen. Ten slotte 
moesten in 1907 Samin, die onder den invloed 
dier personen was geraakt, met 8 volgelingen 
in het belang der openbare rust en orde buiten 
Java worden verbannen. In 1914 stierf Samin 
te Padang.

Intusschcn werd de leer verbreid in Grobogan 
en Pati (Sëmarang) en in Ngawi (Madioen). 
De Saminisfen gedroegen zich als rustige land
bouwers, doch vermeden elke aanraking met 
ambtenaren of hoofden. Eenige jaren later viel 
ook onder dit deel der bevolking een opleving 
waar te nemen, welke zich uitte in lijdelijk ver
zet en tartend optreden, hetgeen in Pati in 
1914 leidde tot ernstige ordeverstoringen, welke 
met geweld moesten worden gekeerd. In October 
1917 werd de verzet leid er Pak Knrsijah ver
bannen.

Uit een in 1917 op last der Regeering ingesteld 
onderzoek naar den cconomischen ondergrond 
van het Saminisme is gebleken dat de opleving 
dier beweging samenvalt met een tijdperk van 
intensievere bestuursbemoeienis met allerlei 
openbare aangelegenheden, de inlandschc huis
houding rakende. Voor instellingen en maat
regelen van algemeen nut moesten bijdragen in 
geld of diensten van de bevolking worden ge
vorderd, o.a. voor oprichting van desa-kassen 
en volksscholen, voor vorming van ambtsvelden, 
voor woningverbetering, zoomede voor verbe
tering van den veestapel. Daarbij kwam dat 
bij de invoering van eeno nieuwe landrente- 
regeling de grondbelasting soms werd verhoogd, 
terwijl door scherpere doorvoering van het 
boschbedrijf de bevolking moeilijker in hare 

. houtbehoeftc kan voorzien.
Op het eind van 1917 waren er in het geheel 

2300 Saministische gezinshoofden, waarvan 1700 
in het regentschap Blora en 283 in Bodjonëgoro 
(Rembang), terwijl de overigen verspreid zijn 

regentschappen JRëmbangj Ngawi, 
Grobogan, Pati en Koedoes. Zie Indische Gids, 
December 1918 p. 1444 vlg. en Mededeelingen 
omtrent enkele onderwerpen van algemeen be
lang. Batavia Landsdrukkerij 1919 p. 9 vlg.

SAMMAN (Moehammad ibn *Abd al-Karïm 
as-Samman). Deze in Ned.-Indië als heilige ver
eerde mystieke leeraar leefde in de eerste helft 
der 18e eeuw te Aiedinah. De naar hem ge
noemde mystieke orde is de Tarikah Samma- 
nijjah. Bekend is in Ned.-Indië de zgn. ralib 
Samman, d. i. de door Samm&n ingestelde, 
met heftige lichaamsbewegingen en groote luid
ruchtigheid gepaard gaande godsdienstoefening, 
welke als middel dient om in eenen staat va n 
mystieke geestverrukking te komen (vgl. RA-

en moeten
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dcljjk tc zien aan den grooten weg, die in 1900 
dwars over het eiland van Oost naar West is aan- 
gelegd, 23 palen lang en zeer geaccidenteerd is. 
Een ontelbaar aantal voctpadon zijn er verdor, 
die het land als een spinnowob overdekken, ter
wijl bovendien een groote weg om het eiland 
heen bijna gereed is gekomen. Hot eiland is niet 
onvruchtbaar, de bodem bestaat uit een rooden, 
leemachtigen grond, hier en daar, vooral in het 
Zuiden, bezaaid met steen en. In hoogc mate lijdt 
het land echter aan watergebrek, niettegen
staande er gemiddeld 1270 m.M. regen per jaar 
valt. Dit water dringt echter nagenoeg niet in den 
bodem en loopt ongebruikt naar het meer. Bij 
stortbuien kunnen de riviertjes nauwelijks den 
opkomenden watervloed bergen en eenige uren 
later kan men ze bijna droogvoets doorwaden; 
groote en sterke bruggen liggen hier over geheel 
of bijna geheel waterlooze rivierbeddingen. De 
oorzaak hiervan moet gezocht worden in de 
boomloosheid van het eiland. Voor den huizen
bouw en het vervaardigen van soloes (dat zijn 
groote prauwen, die 40 a 50 personen kunnen 
bergen) wordt het hout gehaald uit de bosschen 
van het randgebergte aan den Westoever van het 
meer. Wel is het eiland rijk aan gras, dat de alge- 
meene bedekking van den bodem vormt. Vee
teelt is daardoor een zeer belangrijk middel van 
bestaan, vooral teelt van paarden, die veel naar 
deKaro-landen worden uitgevoerd. Ook runderen
en schapenteelt treft men aan, terwijl men in 
bijna iedere lcampoeng varkensfokkerijen vindt. 
Voornamer dan de veeteelt is echter de landbouw. 
Men beoefent nagenoeg niet anders dan den nat
ten rijstbouw, maar de daarvoor geschikte strook 
grond is zeer smal en er is bovendien niet vol
doende water aanwezig voor een verdere uitbrei
ding der sawahs. Het eiland kan dan ook do 
dichte bevolking niet voeden, vandaar groote ar
moede en een aanzienlijke emigratie van de man- 
nelijke bevolking naar het cultuurgebied van Su- 
matra’s Oostkust. Van de overige kleinere midde- 
Jon van bestaan verdient vermelding de visscherij 
op het meer. Ook bloeit de weefkunst; hier wor
den nog de fraaiste exemplaren van de ragidoep 
geweven. Op groote schaal wordt pottenbakkerij 
beoefend; men vervaardigt voornamelijk een
voudige kookpotten (hoedon), die op de markt
plaatsen aan de oevers van het meer worden ver
kocht of verruild tegen rijst, vooral uit de land
streken Oeloean en Toetoepan aan de Oostzijde. 
Men doet pogingen de verbouw van aardappelen 
ingang te doen vinden.

Geologisch is het eiland onderzocht door den 
mijningenieur N. Wing Easton, die o.a. in het 
'/. W. solfatoren en zwavclvelden heeft gevonden, 
oii eveneens een weinig bismuth en aluin. Verder 
komen oreren tiental wanne zwavelbronnen voor.

linge oorlogjes. Voor liet inlandsch bestuur is het 
eiland verdeeld in verschillende landschappen 
(hocndoelans),dic een verzameling van kampoengs 
zijn. Het hoofd van elk landsehap is een gekozen 
radja djaihoctan. Is het landsehap te groot en 
tolt het te veel kampoengs, dan wordt het onder
verdeeld in afzondorlijkc groopen van kampoengs, 
waarover de radja padoewa of tweede radja het 
gezag voert. Beide radja’s dragen als tecken 
hunner waardigheid een pot zonder klep, respec
tievelijk met een gouden en zilveren band. Elke 
kampoong heeft dan nog ccn eigen hoofd, De kam
poengs zijn meest op kleine heuvels gebouwd, be
halve die aan het strand. De bewoners zijn tot die 
bouwwijze overgegaan in verband met de vroeger 
veelvuldig voorkomende oorlogen. Elke kam- 
poeng is omgeven door ccn aarden of steenen wal 
van 2\ a 3 M. hoogte en ter breedte van onge
veer H- Meter beplant met bamboe. Deze be
planting diende vroeger voor verdediging, thans 
tot bescherming tegen de hevige winden, die vaak 
over het eiland waaien.

De bevolking staat als vuil en lui bekend; be
halve sirih, waaraan zij zeer verslaafd is, wordt 
veel opium gebruikt, die van uit Siboga_wordt 
aangevoerd. Indien men een lijn trekfclwars door 
het eiland van Lottoeng in het O. naar Pangoe- 
roeran in het W. kan men zeggen dat de bevol
king ten Zuiden van deze lijn wat karaktereigen
schappen, gewilligheid en behulpzaamheid be
treft, zeer ver ten achter staat bij die, welke ten 
Noorden van deze lijn woonachtig is. Het is wel 
zeer merkwaardig dat de zending juist ten Zuiden 
van deze lijn het meest gewerkt heeft. Langen 
tijd heeft op Samosir pandelingschap bestaan.
Deze instelling is met ingang van I Januari 1910 
af geschaft, doch deze datum is later verschoven 
tot Maart 1914.

De kleederdracht der bevolking is zeer eenvou
dig. Bij mannen en vrouwen bestaat zij gewoon
lijk uit een saroeng en soms een baadje, bij meer 
gegoede mannen komt daarbij een broek.

Het grootste deel der bevolking is nog hei- 
densch; hier en daar, o.a. te Sëmenindoe aan den 
Noordelijken kampoengrand, treft men nog beel
den aan, die op vroegcren Hindoe-invloed wijzen.
Sedert 1893 is de zending met succes werkzaam.
De drie zendelingen hebben reeds veleinlandcrstot 
het Christendom bekeerd, o.a. in Palippi en in de 
hoeta’s Naingonang, Si Pira en Oerat, alle aan 
de Z.W. kust; zij beschikken over 12 scholen met 
een G00 leerlingen./' In 1911 bedroeg het aantal „ •’ 
Christenen 794, in'1914 breidde het zich uit tot . 
17G8. Om politieke redenen dient aandacht ge
schonken te worden aan het onverwoestbaar geloof 
aan den „godvorst” Si Singa Mangaradja, vooral 
omdat op Samosir nog al wat familieleden wonen * 
van den in 1907 gevallen Ompoe Poelo Batoe, den 
laats ten der rij van vorsten. Parmalim- en Parsi- 
telcka sekten vonden hier een uitstekenden bo
dem en ook de Parhoedamdam beweging kon 
welig tieren. In 1917 deed Samosir op politiek 
gebied nog cens van zich hooren. Een plan tot 
de stichting van een onafhankelijk rijk leidde 
den Men Februari 1917 te Rea ni Ate in het 
Westen van Midden-Samosir tot een aanval 
van een opgewonden menigte, doch do aanwezige 
militaire macht was voldoende om het verzet >.-' 
oogenblikkolijk den kop in te drukken.A f

SAMPAN. Zie VAARTUIGEN,
SAMPAN BALANG. Zie VAARTUIGEN.
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Niettegenstaande de dorheid is het eiland toch 
\ rij dicht bevolkt. Men schat het aantal inwoners 
■ *I> 70.000, ■ ideren op 85.000, waardoor Samosir 
met ccn die 1 heid van

:

100 inwoners per K.M.2 
lot de dicht, t bevolkte gebieden van Ned.-Indië 

lichooren. Door verscheidene Batakschczou
stammen bewoond, was het eiland vroeger be
rucht wegens de rooverijen op het meer gepleegd. 
Sedert de Zuidelijke aan liet meer grenzende Toba 
landschappen onder ons bestuur werden ge
bracht, verminderden deze wandaden, die na
tuurlijk met inlijving van Samosir bij ons gebied 
in 1900 geheel ophielden, evenals de vele onder-
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SAMPAN DJOKAII-SAMPIT.6SG

Langs do gchcolo Noordkust van do afdcoling 
zijn zeovisschorij, do bereiding van droge visch 
en trasi, benevens handel en ooftteelt do midde
len van bestaan. Tal van welvarende desa’s zijn 
daar gelegen, waaronder do distr. hoofdpi. Köta- 
pang (zie aldaar) do voornaamste is. Aan de bcido 
oevers van do reeds genoemde rivier van Tombc- 
roc. worden uit kalksteen neuten en mctselstce- 
nen gehouwen, waardoor tal van diepe groeven 
zijn ontstaan. Op zt 8 K.M. van de Zuidkust ligt 
het eilandje Mcndangin of P. Kambing; zie 
KAMBING (PO EL O)./! /■ •: ; \

SAMPANG. District(van do cóhtröle-afdeeling 
het regentschap en do afdceling Sampang, resi
dentie Madoera, ook wel Kota Sampang genaamd. 
Het heeft 3 onderdistricten en S5 desa’s; do we- 
dono woont ter afdeelingshoofdplaats.( t^, i '

SAMPANG. Hoofdplaats der afdeeling van don
zelfden naam, residentie Madoera. Zij was reeds 
tegen het eind der 17c eeuw, naar Valentijn’s be
schrijving te oordeclen, een handelsplaats van be- 
teekenis. Zij telt ongeveer 9000 inwoners, waar
onder ongeveer 50 Europeanen, 300 Chineezcn en 
10 Arabieren. Er is eenige drukte door den handel 
in rijst en petroleum, door Chineezcn en hadji’s 
gedreven en een lovendig personenverkeer met 
den Javaschen overwal (Pasoeroean en Probo- 
linggo), maar do stad op zich zelf, met hare lage, 
steenen en bamboezen huizen aan beide zijden 
van den postweg, biedt niets merkwaardigs aan. 
De woningen van den Assistent-Resident en van 
den Regent zijn aan een ruime aloen-aloen op 
ruim één K.M. bewesten de kom der hoofdplaats, 
aan den grooten postweg naar Bangkalan, gele
gen. De Sampang-rivicr, die ter hoofdplaats 35 
M. breed is, vergemakkelijkt het handelsverkeer, 
doordat de uit zee komende prauwen en schoe
ners voor de woningen der kooplieden kunnen 
worden gelost. Door den aanleg van do stoom - 
tramlijn Kamal —Kaliangöt is de verbinding met 
Soerabaja en Pamékasan zeer vergemakkelijkt.

SAMPEU (soend.). Zie MA NI HOT UTILIiv 
SIMA.

SAMPIONG. Zie VAARTUIGEN.
SAMPIROTO (mal.). Zie ANDROGRAPHLS.
SAMPIT. Ondcrafdceling der afdeeling Koeala 

Kapocas van de residentie Zuider- en Oostoraf- 
decling van Bornco, onder een controleur met 
standplaats Sampit, bestaande uit de districten 
Sampit (met de onderdistricten Tjömpaga, Mën- 
taja en Kwajan), Mendawci (met de onderdistr. 
Beneden Katint an, Boven Katingan en 8am ba) on 
Pömboeang (met de onderdistr. Sëm boel oe on Sëra - 
jan). De districten en onderdistricten worden be
stuurd door Inl. hoofden met verschillende titels. 
De distrietsbestuurders worden door het Gou-

SAMPAN DJOKAR. Zie VAARTUIGEN.
SAMPAN GOBANG. Zie VAARTUIGEN.
SAMPAN KOTAK. Zie VAARTUIGEN.
SAMPAN POEKAT. Zie VAARTUIGEN.
SAMPAN TIMBA. Zie VAARTUIGEN.
SAMPANAHAN. District van do ondcrafdeo- 

ling Tanah Bocmboe der afdceling Zuid-Oost
kust van Bornco, van do residentie Zuidcr- 
en Oosterafdeeling van Bornco; vóór 1905 be
stond een zclfbesturcnd landschap van. dien 
naam, gevormd door het stroomgebied van de 
Sampanahan-rivier. De voornaamste plaats is 
de gelijknamige kampoeng. Het riviertje stroomt 
uit in de Pamoekan-baai. Het district Sampana- 
han is gevormd door samenvoeging van dit land- 
schap met de beide Noordelijk daarvan gelegene. 

■' .> Literatuur: Tijdschr. Bat. Gen. dl. I. 1S53.
' SAMPANG. Afdeeling en regentschap van de 

residentie Madoera, groot ruim 14S3 K.M.2 Gedu
rende den Compagniestijd vormde het een min 
of meer zelfstandig onderdeel van het Sultanaat 
Madoera (Bangkalan). Bij de voorbereiding van 
de invocriïig vanTTet rechtstreekscho Gouverne- 
mentsbeheer aldaar werd te Sampang eerst een 
Onder-Regent geplaatst; daarna werd het, tege
lijk met Bangkalan, tot een afzonderlijk regent
schap verheven. Ten O. door de afdeelingen Pa- 
mékasan en Socmënep en ten W. door de afd. 
Bangkalan begrensd, strekt de afd. Sampang zich 
over de gehecle breedte van het eiland Madoera 
uit; zij bevat de controle-afdeeling Sampang met 
de districten Sampang, Kedoengdoeug, Tordjoen 
en Këtapang, onderden Ass. Resident, bijgestaan 
door een Asp.-controleur. De afdeeling telt 278 
de > a’s.

Met uitzondering van een alluviaal terrein aan 
de Zuidkust bestaat de bodem van deze afdceling 
uit tertiair gesteente, nl. mergcls en mergelachti- 
ge kalksteenen : de mergels vindt men meer in het 
midden, de kalksteenen aan de Noord- en do 
Zuidkust. Het terrein is over het algemeen zeer 
heuvclacktig; van de drie heuvelreeksen, die men 
op Madoera onderscheidt, wordt de Zuidelijkste 
door alluviaal terrein ten O. van do Balega-rivier 
afgebroken, maar zij verheft zich opnieuw in 
OosteJijke richting tot nabij de rivier van Sam- 

« pang en verder ten O. daarvan. De middelste 
rug, ongeveer 15 K.M. van de Zuidkust verwij
derd, is van den Zuidelijken door kwartaire gron
den gescheiden, die voor de natte rijstcultuur ge
bezigd worden, maar zendt op enkele plaatsen 
uitloopers naar de Zuidelijke keten. De Noorde
lijke kalkreeks, waarover de waterscheiding tus- 
schcn het N. en Z. des eilands loopt, is op ge
middeld 12 K.M. van de Noordkust verwijderd. 
Met uitzondering van een paar toppen is deze 
heuvelreeks geheel boomloos, tengevolge van het 
roekeloos kappen der djati-bosschen in den vor- 
stentijd. De streek tusschen de Noordelijke en de 
middelste heuvelketen, welke mede door uitloo
pers zijn verbonden, is bijna geheel van levend 
water verstoken en maakt daardoor het minst be
bouwbare gedeelte der afdeeling uit. Naar de 
Zuidkust stroomen: de rivier van Balega, die met 
haar zijrivier de Ragoeng het grootste stroomge
bied heeft van alle rivieren van Madoera, verder 
de rivier van Sampang, welke tot de hoofdplaats 
voor kleine schoeners bevaarbaar is. De rivieren, 
die aan de Noordkust uitwateren, zijn zeer kort 
van loop; de voornaamste zijn de Kali Batioh, de 
K. Kontjeh en de K. Témberoe.

t/r t

vernement aangesteld en bezoldigd en staan on
der het onmiddcllijk gezag van den controleur.

De onderafdeeling grenst ten VV. aan Koemai 
en Kota Waringin, ten N. W. en ten N. aan Sin- 
tang (waar do grens wordt gevormd door geberg- 

het Oostelijk deel Sehwanergebergte g< - 
), ten O. aan de Dajaklandcn en ten Z.

te
naamd
van Kaap Tjimantan tot Kaap Poeting, aan zee. 
De juiste grootte is niet bekend (zie BORNEO) 
en wat het zielental betreft Joopen de gegevens 
zeer uiteen; volgens hot rapport van resident 
Joekes (1893) bedroeg het toen 25.000. De be
volking bestaat uit Maleicrs, vermengd met Ja- 
vaansche bestanddcelen en Dajaks, die in 
schillende stammen zijn verdeeld. De Zuidelijke

Vil-
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kuststroken zijn nagenoeg geheel vlak on, voor
namelijk tusschen do rivieren Pëmboeang en 
Mëntaja, met talrijke meren bezet. Meer naar het 
Noorden is het land overdekt met houvclrijcn, 
uitloopers van het grensgebergte, dat in het arti
kel Borneo wordt beschreven. Sommige toppon 
bereiken eeno aanzienlijke hoogte, bijv. (van 
Oost naar West) de Bookit Raja (2278 M.), de 
Rangbabi (1203 M.), de Batoe (1259 M.), de Pë- 
mantjoeng (1552 M.) en do Raja of Sëgooroch 
(1031 M.), zie atlas Stcmfoort en Ten Siethoff, 2e 
uitg. bl. 13, 1899.

De onderafdeeling wordt hoofdzakelijk ge
vormd door het stroomgebied van drie groote 
rivieren, n.1. de Pëmboeang of Sërojan, de Sam- 
pit of Mëntaja en de Mëndawei of Katingan. De 
beschrijving dier rivieren geschiedde reeds bij het 
artikel Borneo, Deel I blz. 304. Plaatsen van 
noemenswaardig belang worden in de onderaf- 
decling niet aangetroffen, de belangrijkste wer
den trouwens bij het art. Borneo reeds vermeld. 
Alleen mag nog genoemd worden Kasoengan, 
grootcndcels door Dajaks bewoond, do grootste 
en welvarendste kampoeng aan de geheele Ka
tingan. Het districtshoofd is een Christen, ter
wijl er zich een zendingsschool bevindt. In de 
Bovenlanden houden zich voornamelijk de Da
jaks op, wier hoofdbedrijf, behoudens landbouw, 
bestaat in het inzamelen van boschproducten, 
welke zij verhandelen aan de bewoners der Be- 
nedenlanden, die de artikelen uitvoeren.

Zie voor literatuur de aangehaalde bronnen 
bij het art. Borneo, maar vooral Dr. Molengi'aaff: 
Geol. Verkenningstochten, Leiden 1900, die eene 
mooie beschrijving geeft van de Katingan-rivier 
met haar voornaamste zijtak de Samba en tal 
van bijzonderheden mededeelt omtrent de be
volking aan die rivieren. /:

SAMPIT. Rivier in de Z. en O. afdeeling van 
Borneo (zie BORNEO IV, D).

SAMPITBAAI. Breede, driehoekige, voor he 
Zuiden geheel open baai met zeer matige diepten 
op de Zuidkust van Borneo, waarin de goed be
vaarbare rivier van dien naam uitmond:. De 
kust is zwaar begroeid achl er een wit zand
strand dal, me uitzondering van enkele plaat
sen, waar het zich ccnige meters steil verheft, 
zeer geleidelijk naar zee afloopt me', een bodem 
van modder en zand. Do binnenbaai, beN. een 
smallen, om do N.O. ui: *l ckenden, met tjemara- 
boomen begroeiden landtong, word: ingenomen 
door ëón groo c moddervlakte, waarover do be
tonde geul van do rivier me. slechts enkelo 
rne er.s diep'e bij laagwater loop:. De ver:ikale 
waterbeweging heeft 
daagseh karakter en loop' ui een van 2,5 M. tot 
enkele dm. Zie Zeemansgids deel IV.

SAMPOELAN (du) Zic SLANKAPEN. 
SANA (jav.). Zie PTEROCARPUS INDICUS.
SANA KËLING (jav.). Zic DALBERG IA.
SANANA. Iloofdplaats der afdeeling Soela, 

standplaats van den posthouder, gelegen op de
N. O. kust van het eiland Soelabösi in een kleine 
baai mot nauwon ingang, welke echter een goede 
ankerplaats aanbiedt. Het dorp strekt zich on
geveer 1,5 K.M. langs het strand uit, wordt door
sneden door de onbeduidende Sanana rivier en 
omvat 9 soa’s in ongeveer 50 woningen. Het zeer 
vervallen fort „Klaverblad”, uit den tijd van de
O. l. Compagnie is de woonplaats van den Salaha- 
kan, vertegenwoordiger van den Sultan van Ter-

natc. Al do bewoners, ongovcor 1000 zielen, belij
den den Moharnmcdaanschon godsdienst. (Zie 
verder SOELA EILANDEN).- ‘ 'V'

SANATORIA. Zie GEZONDKEIDSETA BLIS- 
SE ME NT EN... * h ' '

SANDANG LA WÉ (jav.). Zie BANGO.
SANDEAN. Bergachtig landschap in Zuid-Do- 

lok van de onderafdcoling Padang Lawas, residen- 
tio Tapanoeli. Wegens de geringe vruchtbaarheid 
van het land is het ook weinig bevolkt, on is de 
bevolking, die hare rijst op droge velden teelt, 
zeer arm. Te Boroeangir, eene kleine kampoeng 
van het landschap, wordt goud van goede kwali
teit gevonden.

SANDELHOUT. Tjandanö, (jav.), Tjëndana 
(mal.), zijnde dit de sanskrit-naam, die door 
geheel Indië bekend is. Op Timor Haocméni 
Ai kamenil. Op Socmba Ai nitoe, d. i. gcesten- 
hout. Op Am bon Ai saroen.

Santalum album L., fam. Santalaceae, kleine 
altijd groene boom; in Bri sch Indië inheemsch 
in het Zuidelijk deel van Dekkan, waar hij in on
vruchtbare gronden, tot op 3000 voet wast, en in 
het groot gekweekt wordt, bepaaldelijk in My- 
sore; in Nederlandsch-Indië vooral wildgroeiend 
op de kleine Soenda-eilanden, en voorts 
op Java, Madoera en de Molukken. Levert 
het welriekende wit en geel Sandel-, Santel- 
of Santal-hout, dat belangrijk is als reuk
hout en medicijn. Verreweg de grootste betee- 
kenis heeft dit hout voor het vaste land van 
Indië, als zijnde daar onmisbaar bij alle gods
dienstige ceremoniën; voorts voor parfum en 
geurige oliebcrciding, voor snijwerk enz. In Ne- 
derlandsck-Indiö is Sanlalwn op Java bijna 
uitgeroeid, o. a. door do gezochtheid van het 
geurige en duurzame hout voor fijn schrijnwerk, 
wapengevesten enz. In het eigenlijk Sandel-ge- 
bied, nl. Timor, Savoe, Roti, Socmba, is zulks 
niet het geval, doch wordt er toch weinig ver
richt om dit kostelijke gewas voortteplanten of 
zelfs maar tegen vernietiging te beschermen. 
Vrij aanzienlijke hoeveelheden worden nog 
ieder jaar uitgevoerd van Koepang en Atapoepoe. 
Makasscr, oudtijds de stapelplaats van het 
geurigsto sandelhout, voert nu weinig uit, en 
meest van inferieure kwaliteit, vergeleken met 
het uitgezóchte Mysorc-hout. De Makasaren halen 
of haalden hun sandelhout vooral van de Lèti 
eilanden; ook van dc Palos-baai komt dit hout 
in den handel. Voor Europa heeft het sandelhout, 
dat trouwens doordc O. I. Cic geregeld werd aan- 
gevoerd, in delantste decennia eene nieuwe betee- 
kenis gekregen door het zeer belangrijk ge
bruik van sandclolio (oloum santali, zie OLIËN 
VLUCHTIGER OF AETHERISCHE OLIËN, 
ESSENCES,) in de geneeskunde voornamelijk 
als anti^onorrhoïcum, eene medicatie, die 
frouwons reeds aan Rumphius bekend was. 
Ook als luxehout en voor reukwerken blijft 
de sandel zeer gezocht. Het vermeerderd ge
bruik is aanleiding geweest, dat in Ned. Indië de 
aandacht op Santalum meer dan vroeger geves
tigd is, en er op Java (Besoeki) en op Madoera 
doorlietboschwezcn cultuurprooven zijningcsteld.

Sandelhout draagt de bijvoegingen wit en geel, 
resp. voor het spint- en kernhout, ter onderschei
ding van het als verfstof dienende roodo sandol- 
hout, dat afkomstig is van Petrocarpus Santalinus 
Lf. en ook van P. Indicus WilH. (Zio SANA). 
Een onecht Javaansch sandelhout van vccL
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SANGGAROENG. (TJI) Rivier op Java, ont
springende aan de Z. helling van den Tjörimai, 
doorstroomt met in het algemeen O.-waartschon 
loop in ontelbare bochten het gebergte van het 
regentschap ICoeningan (res. Cheribon), en wordt 
beneden de gelijknamige hoofdplaats door een in 
den rotssteen van den steilen oover uitgekapte 
waterleiding, de Soerakatiga, dienstbaar gemaakt 
aan de bevochtiging van verschillende sawalis. 
Na zich N.O.-waarts gewend te hebben, komt zij 
in een diepe, door het gebergte omslotcn vlakte, 
breekt door de kloof van Mënantang en bereikt 
de vlakte van Losari, waar zij zich vereenigt met 
de Tji Tjangkolak, de grensrivier van een ge
deelte van Cheribon en Tëgal, tusschen welke re
sidenties zij verder de grens vormt, tot zij bij den 
hoek van Losari in zee valt. Na de verceniging 
met de Tji Tjangkolak wordt zij veelal Tji Losari 
genoemd (zie LOSARI (TJI). Voor de scheepvaart 
heeft zij cccnc waarde. Men neemt haar wel als 
grens aan tusschen de Soendalandcn en het eigen
lijke Java. wat echter niet geheel juist is (zie 
bij CHERIBON).

SANGGAU. Landschap, administratief behoo- 
rende tot de onderafdce'.ing Sanggau der afdeeling 
Pontianak van de resi lentie Westerafdceling van 
Borneo,oppervlak ± 7552 K.M2. Het grenst tcnW. 
aan Tajan en Landak en Sambas, ten N. aan Sëra- 
\\ aken Sintang, ten O.enZO. aan Sëkadau en tenZ. 
aan Mcliau. Het rijk bevat het stroomgebied van 
de Sëkajam rivier, die ontstpringt in het ge
bergte op de grens van Sambas, terwijl ze bij 
de hoofdplaats, eveneens Sanggau geheeten, in 
de Kapoeas uitmondt. De Sekajam telt talrijke 
zijrivieren, waarvan de voornaamste, de Mëng- 
kiang bij do kampoeng van dien naam zich met 
haar vereenigt. Voor grootere vaartuigen is 
deze rivier en hare zijtakken geheel onbevaar
baar. Het Zuidelijk deel des lands wordt door de 
Kapoeas doorstroomd.De bodem van Sanggau 
is inliet midden en het Zuidelijk deel afwisselend 
laag en heuvelachtig. Hooge bergtoppen komen 
hier niet voor. Meer Noordwaarts wordt het 
terrein zeer geaccidenteerd en bergachtig (hoog
ste top de G. Boedoek, 950 M) om aan de ge
meenschappelijke grenzen met Sambas en 
Serawak in woeste bergreeksen met hooge en 
moeilijk beklim bare toppen te eindigen.

De bevolking bestaat uit Dajaks ten getale 
van ruim 28.000 zielen, 8500 andorc inlanders 
(vooral. Maleiers) en 000 Chineczen. De Dajaks 
bewonen meer de bovenlanden, houden zich 
vooral, bezig met landbouw en inzamclen van 
boschproductcn, waarin ze met do Maleiers 
handeldrijven, welke kaatsten de artikelen uit
voeren. Do Chineczen en Maleiers vinden veelal

zwakker aroma komt van Exocarpus ovatus BI., 
een boom, die op Satiialutn gelijkt en tot dezelfde 
plantenfamilic behoort. Nog andere planten, 
geenszins aan Santalum verwant, leveren aan den 
handel houtsoorten, die als sandelhout verkocht 
worden, omdat zij in uiterlijk of reuk daarmede 
eenigszins overeenkomen. Bene afbeeldingen uit 
voerige beschrijving van den echten sandelhout- 
boom komt voor in de Ind. Me re. 1S97, blz. 1.

'y SANDELHOUT-EILAND. Zie SOEMBA.
SANDELHOUT-STAMBOEK. Zie PAARD.
SANDELWOOD. Zie PAARD.
SANDING of SANDION. Eilandje voor dcWcst- 

kust van Sumatra, behoorende tot de Pagci- 
oilanden van de Mentawei-groep. Het ligt onge
veer 14 zeemijl in Zuidoostelijke richting van de 
Zuidpunt van Zuid Pagci en is door Europeesch 
kapitaal in cultuur gebracht. Het eiland is geheel 
met klappertuinen bedekt. Merkwaardig is dat 

^.-volgens W. Marsden (History of Sumatra, blz. 46S) 
in 1769 hier een bezetting zou gelegen hebben van 
eenigc soldaten onder commando van een officier, 
die echter binnen het jaar werd opgeheven, terwijl 
thans het eiland schijnbaar zoo gezakt is, dat 
wegens de branding het zelfs door kleine inland- 
sche vaartuigen meestentijds niet te bereiken is.

SANDORICUM INDICUM Cav. Fam. 31 dia- 
ccae. Këtapi, Mëlapëngan, Sentoel (mal.), Sen- 
toel (jav.), Katjapi (soesd.). Hooge boom, op 
Java in het wild beneden 1000 M., verder in 
de meeste dorpen gekweekt als vruchtboom.
De eenigszins donzige, fraai gekleurde vruchten 
bevatten binnen een dikke vruclitschil enkele 
pitten, die met eeu aangenaam zuur smakend 
vruchtmoes omgeven zijn. liet hout wordt 
voor planken en huisraad gebezigd, volgens 
sommigen ook voor meubels.

SANGA-SANGA. Plaats gelegen aan de Sanga- 
Sangarivier, rechterzij tak van de Mahakam, 
afdeeling Samarinda, residentie Z. en O.afd. Bor
neo. Heeft alleen beteekenis door de belangrijke 
petroleum productie daar ter plaatse.^"?

SANGEANG.Eilandnabij deN.O.punt van'Soem- 
bawa, ook wel GoenoengApi genoemd. (Zie API).

SANGGA LANGIT (mal. batay., soe.nd.).
Zie CASSYTHA.

SANGGAR. Landschap in de onderafdeeling 
Bima, afdeeling Soembawa. residentie Ti mor en 
Onderh. Zie SOEMBAWA. Een uitvoerige studie 
over de kartographie, geographie en geologie van 
dit landschap, dat den grooten vulkaan Tambo- 
ra draagt, verscheen in het Zcitschrift für Vullca- 

^-''nologie, Bd. IV, 1918 blz. 85 — 192: J. J. Panne- 
koek van Rheden, Geologische Notizen über die 
Halbinsel Sanggar, met kaarten en platen.

SANGGAR (DOMPO)-BAAI. Kleine, open Laai 
aan de Noordkust van Soembawa, beO. de Tam- een bestaan in de goud- en diamantgraverijen, 
hora voor de kampong van dien naam. Ter reede in mindere mate echter dan voorheen. Het
liggen eenige ondiepten, overigens is d<? baai diep landschap wordt bestuurd door een vorst, met
en schoon. Zie Zeemansgids deel V. den titel Panembahan, verblijfhoudende t

SANGGARAN AGOENG. Districtshoofdplaats hoofdplaats Sanggau. Reeds in J822 werd
in het landschap Koerintji (zie aldaar) van de met dezen eene overeenkomst aangegaan,
residentie Djambi. De plaats was vroeger zetel welke in 1833, 1847, 1855, 1860, 1882 vernieuwd
van den controleur. Zij is gelegen aan den Noord- werd; het laatste, thans geldende dateert
oever van het Koerintji-meer, waar de Mërangin, van 13 Nov. 1909, goedgekeurd en bekrachtigd
linkerzijrivier van de Tëmbësi, die naar de Ba- bij Gouv. Besluit van 15 Jan. J912 no. 76.
tang Hari stroomt, het meer verlaat. Een weg Voor meerdere bijzonderheden, zooals plaatsbe-
Joopt van hier langs de rivier stroomopwaarts schrijving en ethnographie, gelijk mede voor do
naar Soengai Pënoeh, terwijl stroomafwaarts het geschiedenis van het landschap, wordt
paardenpad naar Bangko verbreed en verhard naar de hieronder vermelde bronnen,
wordt tot grooten weg.^ , / ^ Literatuur: H. P. A. Bakker. Het rijk

verwezen
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Hijst wordt alleen door gegoeden en bij fees
telijke gelegenheden gegeten. Met uitzonde
ring van enkele Mohammedanen en een (500 
Chincczon zijn de bewoners der Sangi-eil. 
allen Christenen. Landbouw is het hoofdmiddel 
van bestaan, de klappercultuur is een volks
cultuur geworden (copra verkoop): visehvangst 
is nevenbedrijf. J)e notomuskaattcelt gaat 
achteruit, doordat de boomen door een ziekte 
zijn aangetast. De nijverheid bepaalt zich tot 
het vervaardigen van vaartuigen (zelfs kotters 
en kleine schoeners worden gemaakt), het 
smeden van werktuigen (o. a. peda’s, patjoels 
enz.) en allerlei knutselwerk. De kunst van het 
weven en verven van stoffen (de z.g. kain koffo 
en tagósó) verdwijnt langzamerhand, doordat 
de uit de hand geweven koffostoffen (voor 
kleeding en versiering) verdrongen worden door 
de veel goedkooperc ingevoerde katoentjes. 
De handel is voornamelijk in handen van Chi- 
neozen. Ingevoerd wordt hoofdzakelijk; rijst, 
zout, petroleum, tabak, manufacturen, dranken 
(sterke dranken zijn verboden), weeldeartikelen 
enz.; de uitvoer bepaalt zich tot: copra, pala, 
foelie, rotan, haaivinnen, ebbenhout, ijzerhout 
en rotanmatten.

- <1 c ■*

Sanggau, Tijdschr. Bat, Gen. dl. XXIX (1884); J. 
K.Enthovcn, Bijdragen tot de Goographie van Bor- 
neo’s Westor afdeeling 1903, blz. 574, vlg.; Bijl. 
Hand. St.Gon.1911/12no. 301 — 11; Kol. Verslagen.

\) SANGGAU. Ondcrafdccling der afdeeling Pon- 
tianak van de residentie Westerafdceling van 
Borneo. Zij staat onder het bestuur van een con
troleur B.B. met standplaats Sanggau en bevat 
de landschappen Sanggau on Tajan, zoomede het 
ouder rechtstrceksch bestuur gebracht landschap 
Meliau. De bevolking telde ulto. 1915 ± 65.900 
zielen, waaronder een tiental Europeanen, ± 
50.000 Dajaks, ^ ] 3.000 andere inlandors.
■jz 1800 Chincezen. /f

SANGGOEL (soend.). Zie KON.DÉ.
SANGGONA. Zie MUZIEK EN MUZIEK

INSTRUMENTEN.
SANGHJANG (.tav.). Zie JAVANEN. D^el II, 

blz. 217.
SANGI-EILANDEN. Groep van eilanden, 

Noordwaarts van de Minahasa, uitmakende de 
onderafdeeling Sangi-eil. der afdeeling Menado 
van de residentie Menado. Zij zijn gelegen op 
gemiddeld 125- 30' O.L. tusschen 2° 4' 30" en 
ruim 4' 50' N.B. De onderafdeeling wordt onder- 
verdecld in 5 landschappen: 1ste Kandhar 
Taroena (zie aldaar), 2de Manganitoe (zie aldaar), 
3de Taboekan (zie aldaar), 4de Siaoe (zie aldaar) 
en 5de Tagoelandang (zie aldaar), die elk be
stuurd worden door een radja met zijn mantri’s 
nl. djoegoegoe’s (tweede hoofden) en kapitan’s 
laoet (negorijhoofden). De radja’s en djoegoe
goe’s worden op voorstel van den Controleur 
door den Resident benoemd en ontslagen; hun 
macht en invloed is thans gering, doch gaf 
vroeger wel ccns aanleiding tot knoeierij en 
willekeur. De eersten hebben bij contracten (zie 
daarvoor bij de verschillende landschappen) de 
opperheerschappij van het Gouv. erkend on 
zijn thans weinig meer dan bezoldigde ambte
naren. Bij benoemingen wordt dan ook tegen
woordig meer gelet op bekwaamheid dan op 
stand en aanzienlijke afkomst. De recht
spraak in burgerlijke gedingen over personen 
behoorende tob de eigenlijke bevolking der niet 
onder rechtstrceksch bestuur van het Gouv. 
staande landschappen berust bij de radja’s met 
de mantri’s. Strafzaken behandelt de „ma- 
djélis” (tic radja is voorzitter, de mantri’s zijn 
leden en alle besluiten, door die rechtbank ge
slagen, worden door den Controleur nagegaan). 
Zware straffen (w.o. de doodstraf) worden uit
gesproken door den Rijksraad (Controleur, als 
\crvanger van den Resident, voorzitter en 
de radja met zijn rijksgrooton leden). De : 
voornaamste eilanden zijn; Sangi of Groot 
Sangi, met een bevolking van 60000 zielen, 
Siaoe met ongeveer 40000 bewoners en Tagoe
landang met 7000 bewoners. Zij zijn zeer berg
achtig en laten slechts een vlakke kuststrook 
van 1.*, tot 2 K.M. breedte vrij; langs de stranden 
vindt men hier en daar moerassen. Op do ei
landen Sangi, Siaoe en Roeang zijn werkende 
vulkanen, die meermalen groote verwoestingen 
hebben aangericht: op Sangi, de G. Awoe (zio 
A VVO Eli), op Siaoe eveneens de G. Awoe (zie 
bij SIAOE). Deinl. bevolking der Sangi-eil. wordt 
onderscheiden in aanzienlijken (afstammelingen 
der radja’s) en burgers (vroeger waren er ook 
.-•laven). Do voornaamste voedingsmiddelen zijn: | 
sagoe, batata, hètè, kiha, pisang en viseh.

i

i
1

j

Literatuur: R. Neumann, Die Mission auf 
den Sangi Insein (Evang. Miss. Mag. 1897):
A. Pennings, Med. van de Talauer eilanden 
(Med. com. Sangir- en Talauer eil. 1908): De 
Sangi en Talaud eilanden ( Econ. geogr. 1912, , . ^ ^
136); Extract uit brieven van een handelsman 
over de Minahasa on de Sangi en Talaud eil. A 
(De Banier III, 1911); Mededcelingen van het/fó?, 
bureau voor de bestuurszaken der Buitenbe- ~ 
zittingen door het Encyclopaqdiseh bureau, ;L ^
aflevering II, 1912 bl. 5 t/m 82^ hl )■ •

SANGI-EN TALAUDEILANDEN (Comité tot 
voorziening in de geestelijke behoeften van de 
gevestigde Protest antscho Christengemeenten 
op de). De zendingsposten dezer vereeniging zijn 
gevestigd op de navolgende eilanden A. Tagoe
landang, een zendingspost; B. Siau, 2 posten;
C. Groot-Sangi 4 posten; D. Salibaboe 1 post; E.
Karakélang, 2 posten. Het officieele domicilie 
van het Comité is Amsterdam; het bureau 
is echter gevestigd in hét gebouw der Ned. Zen- 
dingschool, thans te Oegstgcest. Zie verder ZEN
DING (Protestantsche).

SANGIANG.Zio HEIDENDOM. DeelII, blz.SS.
SANGIR. Rivier, rechter zijtak der Batang 

Hari (zie SUMATllA (Rivieren).
SANGIREESCH of Sangirsch is de taal van 

de Sangir-eilandcn, van welke Groot-Sangir het 
voornaamste is. Op dit eiland wordt, met eenige 
plaatselijkc verschillen, het hoofddialect ge
sproken ; gewoonlijk wordt dat van het landschap 
Manganitoe als het standaard-dialect beschouwd, 
omdat hc,t ’t best bekend is. Siaoe, dat ten Z. van 
Gr. Sangir ligt, heeft een eigen dialect. Nog meer 
Z.lijk ligt Tagoelandang, waar eveneens een 
afzonderlijk dialect bestaat. Op de eilanden aan 
de N. kust der Minahasa wordt ook veel Sangi- 
recsch gesproken, daar zij hoofdzakelijk door 
Sangircczen worden bewoozid.

Het Sangireesch behoort tot de Filippijnscho 
taalgroep; het is allereerst verwant met het 
Talaoetsch, het Bontenansch en het Bantiksch 
en vervolgens met de Minahassischo talen, vooral 
met het Tonsea’-sch, voorts 
dor Soeloe-eilandcn en der Filippijnen.

'j

met de talennog
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Doordat het schoolonderwijs voor een groot 
deel in het Malcisch wordt gegeven en do Sangi- 

veel in den vreemde zwerven, is de invloed 
het Malcisch op het Sangireesch zeer groot.

Ncdcrduitseh en Sangi-Manganitusch Woorden
lijstje, Ibid., dl. X, bl. 375, vlg. (1807); ld.,
E uiige Sangirceschc verhalen en liederen, Bata
via, Landsdrukkerij, 1808; ld., Bijdrage tot de 
kennis der talen en dialecten, gesproken op de 
eilanden Luzon, Panai, Balangingi, Solotr, Sangi, 
enz., Vcrli. Bat. Gen., dl. XXXIII (1808); ld., 
Beschrijving van de uitbarsting van den Awuh 
Tnrunn, in Siauwsch dialect, Tijdachr. Bat. Geiw 
dl. XVI. hl, 91—95 (1807); Clara W. J. Sicller, 
Vertaling van den Heide]bergschcn Catechismus, 
Leiden, Bril], 1891; ld., Vcrt. v. d. Luther- 
sehen Catech., Ibid., 1891; ld.. Twee en vijftig 
geschiedenissen uit het Oude Testament, Ibid., 
1S90; ld. uit het Nieuwe T., Ibid. 1891; ld.. 
Vertalingen van de vier Evangeliën en do Han
delingen d. Apostelen, Nc.d. Bijbelgenootschap, 
1889—1896; ld., Christel. Almanak, 1893 en 
volgende jaren; ld., Vcrt. v. Bunyan’s Christen’s 
Reizc naarde Eeuwigheid, Leiden, Brill, 1898;
N. Adriani, Sangireesche Spraakkunst, 1893; 
Sangireescho Teksten, met vertaling en aan- 
teckening, uitgegeven door N. Adriani, Bijdr. K. I.
5, VIII (1893), bl. 321—440; 5, IX (1894), bl. 
1—168; X, bl. 386—449, 461—524( (ook als 
afzonderlijk boekdeel uitgegeven, Den Haag, 
Nijhoff, 1894).

SANGIREESCHETALEN.ZieSANGIREESCH.
SANGIRSCH. Zie SANGIREESCH.
SANGKAPOERA. Hoofdplaats van het eiland 

en de afdeeling Bawéan (zie aldaar), tot de resi
dentie Soerabaja behoorende. De plaats, aan 
de Zuidkust van een ruime baai, heeft ongeveer 
4000 inwoners, waaronder enkele Europeanen: 
Het in 1801 gebouwde fort is sedert lang gesloopt; 
op de plaats waar het stond, is de woning voor 
den civielen gezaghebber opgericht. Sangkapoera 
heeft geregelde verbinding per stoomschip met 
Soerabaja en Singapore...*-- 
'SANGKËT SANGKÈTAN (jav.). Zie AIOS- 
CHOSMA^J «w

SANGKOEBAH (jav.). Zie PLANTAGO.
SANGKOELIRANBAAI is de N.Z.-loopendo, 

tamelijk diepe, verwijde mond van do gelijkna
mige en verscheidene andere rivieren op de Oost 
kust van Borneo, ten Westen van hoek Mangkali- 
hat. De Oostkust der niet breede baai is heuvel
achtig, de Westkant laag en beide zijn zwaar be
groeid. Op den laatsten ligt de roode rot spart ij 
Tanah Mérah, tot welke het koraalkustrif in de 
baai dringt, daarbinnen volgt langs den wal een 
modderbank, waarop eenigo eilandjes liggen, 
waaronder de steile, roode rots Sirrih. Aan den 
linkeroever der rivier ligt de kampoeng Godang, 
het vaarwater daarheen heeft eenige losliggende 
gevaren. Het eiland Miang Kétjil, aan den Z.W. 
hoek der baai, loopt met hoog water groo ondeels 
onder en is bedekt met rizoplioren; Miang besar,"- 
daarbui.en, is een zwaar begroeid koraaleiland 
met een randJcustrif. De verlikale waterbewe
ging is zw'ak en overheerschend dubbeldaagseh. 
Zie Zeemansgids deel IV/-'*^’ 'Z• ^

SANGLIR (jav.). Zie GAULTHERIA LEI - 
COCA R PA.

SANINTÉN (soknd.). Zie CASTANEA AR- 
GENTEA.

SANRABONÉ. District der onderafdeeling 
Takalar (zie aldaar) van de afdeeling Soenggor 
-Minasa, gouv. Cclebes en Ond, '/

SANSEVIERA ZEYLANICA'%iJkl. Fam. Fi-jv 
liaceae. Lidah boewaja (mal.). Kruidachtige

reezen
van
Door de voormalige Spaansche overheersching 
zijn er eenige Spaansche woorden in het Sangi
reesch gekomen; ook Ternataansclie woorden 
ontbreken niet, daar de Sangireezen vroeger 
ook veel op Tcrnatc kwamen.

Nevens de dagelijksche taal bestaan er van een 
aantal woorden omschrijvingen, verminkingen, 
oude synoniemen, die (vroeger meer dan thans) 
in gebruik waren op zee, waar men vele dingen 
niet bij hun waren naam dorst te noemen, om 

uit te lokken. Zulke termen heetengeen gevaren 
Sasahara of Sasalili.

Het klankstelsel van het Sangireesch biedt 
weinig opmerkelijks aan. De ë komt voor in ge
accentueerde syllaben en als klinker der oor
spronkelijke sluitmedeklinkers, voor zoover deze 
niet afgevallen, maar klinkend gemaakt. Overi
gens is de ë tot oe of o geworden, zelden tot t.

Dat de palatalen niet voorkomen, is wat men 
verwachten kon in eene Filippijnscho taal. Ten 
opzichte der R-G-H-v'et neemt het Sangireesch 
eene eigenaardige plaats in tusschen de talen 
der Filippijnen en die der Minahasa. De gewone 
vertegenwoordiger is h in het dialect van Ma- 
nganitoc, r (met bilabiale uitspraak) in de andere 
dialecten van Gr. Sangir. Bij uitzondering vindt 
men g, den klank dien men regelmatig zou mogen 
noemen. Als eindsluiters kent het Sang. alleen 
de medeklinkers ng en hamzah; wanneer de 
consonantischc sluiter niet tot ng of, wordt, 
maar gespaard blijft, wordt hij klinkend gemaakt 
doordat hij met ë wordt uitgesproken.

De woordafleiding w’ordt bijna geheel be- 
heerscht door de voorvoegsels, die in echt 
Filippijnsche veeltalligheid voorkomen. De deel- 
woordsprefixen die met m beginnen, hebben 
daarnevens een vorm met n [mé- en né-, ma- en 
na-, enz.), die in het Praeteritum optreedt. Het 
Ih’aesens kenmerkt zich door rcduplicatio van 
den stam, de meervoudsvorm van het werk
woord door redupliceering van het voorvoegsel. 
De eenvoudige stam met het wi-prefix is Futu
rum, zoo ook die met het oem-infix. De geredu- 
pliceerde stam met het infix oem is weder 
Praesens; de Praeteritum-vormer is in, dat in 
de TO-prefixen gevoegd, tot n wordt afgeknot, en 
in de oem-vormen gevoegd, met oem te zamen 
tot im versmelt. In het Passief vormt het (in
strumentale) prefix t- het Praesens (stam gere- 
dupliceerd) en het Futurum (eenvoudige stam), 
ni-, of -in- het Praeteritum. Het suffix -ang heeft 
plaatsaan wijzende beteekenis.

Pronomina praefixa zijn in het algemeen 
vreemd aan de werkwoordsvormen in de Filip
pijnsche talen; daarom is merkwaardig een vorm 
met tahoe’ of dakoe’ in den len pers. enkv., als 
nadrukkelijk naast de i- en -ang-vormen met 
pron. suff. -koe.

Het gebruik van het tusschen zetsel oe of n 
(beide vormen ontstaan uit noe, anoe) is uitge- 
breider dan in de talen der Minahasa, maar 
minder uitgebreid dan in de talen der Filippijnen.

Literatuur: A. J. F. Jansen, Vergelijkende 
Woordenlijst van talen en dialecten in de resi
dentie Menado (hieronder Sangireesch en Ta- 
Jaoetsch in 150 woorden), Tijdschr. Bat. Gen., 

«^dJ. IV, bl. 521-548 (1865); J. G. F. Riedel,/
/
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plant, met lange, vlcczigo, witgevlokte, recht
opstaande bladeren, waaruit men in Br.-Indiö 
een zeer sterke vezel bereidt (Bowstringhemp). 
Do plant is vermoedelijk uit Afrika afkomstig, 
waar

I pemeonc benaming ter aanduiding van personen, 
die zich min of meer ijverig (oeloggon op mleving 
van do geboden van den Islam (vgl. ISLAïl, 
IJL c).

SAOESOE. Zelf besturend landschap in het 
Zuidwestelijkst gedeelte der Tomini-Bocht, be- 
hoorendc tot de ondorafdeoling Parigi (afdceling 
Middcn-Colebes) (zie aldaar) der residentie 
Menado, met een bevolking van ruim 400 
zielen, allen Mohammedanen, onder het bestuur 
van een zclfbestuurder met den titel van Mara- 
dika; zij houdt zich bezig met de teelt van rijst 
en maïs, zoomede met de inzameling van bosch- 
producten (vooral ook veel uitvoer van goed 
timmerhout) en als takken van nijverheid worden 
de bereiding van zout en het kloppen van boom
bast (foeja) genoemd (Med. Ene. Bur. II bl. 104, 
165 en 173).

SAOESOE’SCH. Zie TORADJA TALEN.
SAPANHOUT. Zie G’AESALPINIA SAPPAN.
SAPANTI. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
SAPAR, d. i. de 2e maand van hot Mohamme- 

daan-che jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE 
KALENDER- EN GEDENKDAGEN, A.

SAPARANTOE (jav.). Zie SINDO RA SU- 
MATRANA.

■nog meor soorten van Sansevicra in het 
wild voorkomen. In Ncd.-Indië wordt deze 
plant nog niet in het groot gekweekt. Het is 
een trage groeier.

SANSKRIT. In ruimeren zin is dit de meest 
gangbare benaming van de oude taal der Arische 
Indiërs, met inbegrip van het dialect der Wcda’s; 
in meer eigenlijken zin is do benaming toepasse
lijk op de taaldcr-klassieke letterkunde in het na- 
Wedisch tijdperk, eenc taal die, lang nadat ze op- 
gehouden had de gewone volkstaal te zijn, als 
schrijftaal zich tot in den nieuwen tijd hand
haafde en nog heden ten dage in Indië de plaats 
inneemt, die het Latijn weleer in Europa bekleed
de. Hoewel reeds eenige eeuwen vóór het begin 
onzer jaartelling zich uit het Oudindisch jongere 
dialecten ontwikkeld hadden, welke men als 
Prakrila’s, d. i. gewone volkstalen, bestempelt 
in tegenstelling tot het Sanskrit, d. i. de beschaaf
de taal, bleef deze laatste bij de verbreiding der 
Indische beschaving in vreemde landen den 
boventoon voeren. De groote invloed, dien het 
Sanskrit op verscheiden talen van niet-stam- 
verwante volken heeft geoefend, is zoo niet ge
heel, dan toch grootendeels toe te schrijven aan 
de omstandigheid, dat het de taal was eener on
gemeen rijke gewijde en profane letterkunde, zoo
wel van de Brahmanistische Indische secten als

f
i

i

:
SAPAROEA. Eiland in de Banda-zee, tusschen 

128° 32' 50 en 128° 43' 40" O.L. en 3° 29' 50" en ,
3° 38' Z.B. gelegen, behoorende tot de gclijkna\'.C~ 
mige onderafdeeling der afdceling Amboina(re-v*oe--*'' 
sidentie Amboina). Het wordt dóöFUweeTn&am-/'C.- ' - 
men, een aan de Noord- en een aan de Zuidzijde,' 
in twee schiereilanden verdeeld, welke door een 
landengte van ongeveer een half uur gaans met

/■ -

van de Noordelijke Boeddhisten. In de talen van 
den Indischen Archipel openbaart zich die in
vloed door de menigte van aan het Sanskrit ont
leende woorden. Rijk aan zulke woorden zijn 
vooral het Javaansch, Malcisch, Balineescb, 
Socndaneeseh, Madoercesch, Tagalog, doch ook 
de overige talen bezitten een grooter of kleiner 
aantal van aan het Sanskrit ontleende bena
mingen. Op de spraakkunst der Indonesische 
talen heeft het Sanskrit geen invloed geoefend. 
In de grootere Javaansche, Maleische en Ba- 
takschc woordenboeken, alsook in het Kawi-Ba- 
lineesch Woordenboek vindt men den oorsprong 
der aan het Sanskrit ontleende woorden meestal 
behorrlijk opgegeven.

SANTALUM ALBUM L. Ram. Santalaceae. 
Sandelhout (nkd.), Tjëndana (mal.), Haoc méni 
(ti v.). Lage boom, op Java alleen in het 
uiterste Oosten in het lage land, verder bekend 
van Oulebos, Madoera, enkele van de kleino 
Socnda-eilanden, Ti mor. Op vele plaatsen is do 
boom bijna geheel uitgeroeid. Do boom wordt 
gekapt om liet kernhout, dat bij droog worden 
een aangenamen geur verkrijgt. Deze geur is 

..liet gevolg van de aetherische sandelhoutolie, 
'die een belangrijk geneesmiddel tegen venerischo 
ziekten is. Ook wordt de olie in dc parfumerie 
gebruikt. Het hout komt voornamelijk van 
Ti mor, maar de productie is sterk aan liet 
afnemen.

SANTAN (mal.), Santen (jav., soend.), 
Oesam (batav. mal.). Hot geraspte kiemwit 

rijpe klappernoten, dat tot bereiding van 
verschillende spijzen gebruikt wordt.

SANTEN (KAJOE) (jav.). Zie ODJNA.
SANTO. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU

MENTEN.
SANTRI. Leerling van con school voor gods

dienstonderwijs (vgl. PËSANTRÈN). Ook al-

2 ■>'<■
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elkaar zijn verbonden. Het eiland is bergachtig/"'^/'' v s- , ryh 
doch het gebergte vormt geen aaneengesloten ge- ^ , ,
heel. Een der hoogste bergen, dc Booi, stijgt nabij 
den hoek van dien naam steil uit zee op; hij is on-' '■ 
geveer 320 M. hoog. Aan do Westkust verheft zich 
de Massa (251 M.). Langs die kust vindt men eenc 
lage strandvlakte met klapperboomen begroeid.
Het N.O. deel van het eiland is langs de baai van 
Toehaha zeer laag en vlak. Noemenswaardige 
rivieren worden er niet gevonden; alleen de Wae 
Ha, die in den Noordelijken inham uitmondt, kan 
over een kleino uitgestrektheid met prauwen wor
den bevaren. De bevolking woont in verschillen
de kampoengs langs het strand en bestaat voor het 
grootste deel uit inlandschc Christenen. Hot voor
naamste voortbrengsel zijn dc kruidnagelen; sa- 
goe is wel voorhanden, maar niet voldoende voor 
de behoefte en wordt veel van Ceram aange
voerd. De grootte bedraagt 4- 128 K.M2.

SAPAROEA. Onderafdeeling van do afdceling 
en residentie Amboina, bestaando uit het gelijk
namige eiland en de eilanden Haroekoe en Noesa 
Laoct en enkele daaromheen gelegen eilandjes.
Zij zal in het geheel i 13.000 zielen tellen, voor 
het mecrcndeei inlandschc christenen. .4 1' * ■ \

SAPAROEA. Hoofdplaats der gelijknamige oa-

I

:

derafdceling, aan de Zuidkust van het eiland van 
dien naam, tevens standplaats van den contro
leur. Zij maakt met de Westelijk gelogen negè^i 
Tiouw een geheel uit en behalve een kork en 
school vindt men er nog de ruïne van het fort 
Duurstede; bovendien is hier oen afdceling va i 
do Ambonschc schutterij. Ook is or een hulppre
diker gevestigd. Niet ver van het strand is in 12 
vademen water een goedo ankerplaats. Door den 
opstand in 1817 heeft Saparoea con treurige ver-

van
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lioogc deining on onstuimige zee veroorzaakt, die 
op allo ondiepere plekken branding veroorzaakt, 
vooral als de stroom tegen den wind in trekt. No
vember en December zijn kent eringmaa ndcn, waar
in het eigenlijk a lleen een weinig kalm isindestraat. 
Ook in don Westmoesson staat er zeo en deining, 
do kentering van dozen naar den Oostmoesson 
is kenmerkend door bijzonder mooi helder zicht. 
In straat Sapè staat een fel tij, dat zelfs in diep 
water zware stroomrafelingen veroorzaakt. De 
vorlikale waterbeweging is ovcrhcerscliond dub- 
beldaagsch, liet verval bedraagt hoogstens 1,5 M. 
Zie Zeemansgids deel V.

SAPËKËN. Zie SËPËKËN.
SAPI (jav., soend.) Zie RUND.
SAPI ALAS (jav.), Sapi Lcuwcung (soend). 

Zie BANTÈNG.
SAPINDUS RARAK D. C. Fam. Sapindaccuc. 

Lemocran (mal.), Lërak, Wérak (jav.), Rerëk 
(soend.). Zeer groote boom, in het wild en aan
geplant. oj) Java tot 1500 M. boven zee. Het 
hout i.s niet geschikt als bouwhout. De bast on 
de vruchten bevatten veel saponinc, zoodat ze 
onder den naam van zeepnoten (boewah saboen, 
mal.), gebruikt worden om te wasschen. Voor
al het hoofdhaar wordt er mee gewasschen, 
maar men beweert, dat het op den duur do 
haren doet uitvallen. Met succes zijn de vruch 
ten gebruikt om er schurft mee te bestrijden. 
De saponinc der vruchten doet zo verder een 
middel zijn om ongedierte te dooden en om 
visschcn te bedwelmen. ■

SAPIT-OEDANG. Zie RADJA-OE DANG.
SAPIUM INDICUM Willd. Fam. Euphorbia- 

ccae. Goerah (mal). Een boom. die aan of nabij 
het strand voorkomt, in het bezit van vergif
tig melksap. J)e vruchten, vooral de onrijpe, 
zijn een vischvergif en worden ook als zoodanig 
gebruikt.

SAPIUM SEBIFERUM Roxb. Kleine boom 
of heester van China, in de tropen veel gecul
tiveerd. naar het schijnt, tegenwoordig niet op 
Java, doch daar verwilderd bij Batavia. De 
vetlaag om de zaden wordt in de Europ. indus
trie gebruikt om er kaarsen en zeep van te 
maken. De zaden bevatten een drogende olie. 
De boom heet wel Chineesche talkboom.

SAPOEDI(STRAAT), tusschen de Oostkust 
van Madoera en Sapoedi; is nagenoeg 14 K.M. 
breed en matig diep, zij is verlicht en wordt druk 
bevaren. Vóór de Oostpunt van Madoera ligl hel 
steenachlige Gilijang, dat een steile Oostkust en 
aan de Z.O.punt een nagenoeg loodrechten, 20 
M. lioogcn rotswand heeft, meer naar buiten 
neemt de diepte geleidelijk toe. Sapoedi is heuvel- 
achtig*en heeft een, op ongelijken afstand van de 
kust gelegen, ringvormige heuvell ij, welke op vele 
plaatsen geleidelijk naar het strand afdaalt: 
langs dit eiland loopt een zeer smal, droogval
lend koraalkustrif, dat steil af valt naar de straat. 
BcZ. Gilijang liggen de steile, gedeeltelijk droog
vallende, uit koraal bestaande Tcmbagariffcn, 
het ccnige gevaar in de schoone straat.

In den Westmoesson is de wind overwegend 
W.N.W. en de stroom om de Zuid hot sterkst, 
in den Oostmoesson staat de wind meestal stijf 
uit het Z.Z.O. door en is de stroom om de Noord 
het krachtigst. De vertikalo waterbeweging i- 
overheerschend enkeldaagsch en loopt uiteen 
ruim 2 M. tot enkele dm. Zie Zeemansgids deel IIJ.

SAPOEDI-ARCHIPEL. Groep van een ]3-tal

maardheid gekregen, maar sedert is de rust nim
mer weder op zoo ernstige wijze verbroken, (vgl. 
Van der Kemp, Nad re meded. o. d. opstand van 
Saparoca in 1817. met kaart; in Bijdr. Kon. Inst. 
Dl. 69 (1913). blz. 1).

SAPAROEASCHE SCHOOL. Zie ONDER
WIJS. Deel III. blz. 95.

SAPÈ. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
MENTEN.

SAPÈ(STRAAT), tusschen de Oostkust van 
Soembawa en het hoogc eiland Komodo, is ruim 
20 K.M. breed, door de verlichting te allen tijde 
veilig te bevaren en biedt, voor de vaart om do 
Noord, voordeelen aan boven straat Alas. Do 
Oostkust van Soembawa is sterk verbrokkeld en 
heeft tallooze kleine baaien, zij is in het N.W. 
gedeelte der straat laag, behoudens het midden
gedeelte, waar het bergland de kust nadert en de 
hoeken rotsig zijn; de Z.O.punt van Soembawa 
wordt gevormd door een hoog, bergachtig schier
eiland, waarvan alle afstekende hoeken aan de 
N. en O.kant en loodrecht uit het water oprijzen. 
De kust daalt, behalve aan den N.W.hoek der 
straat, steil af naar een onderzccsch plateau met 
zeer uileenloopende diepten, dat bijna de geheclo 
straat beslaat en door een zeer smalle geul, met 
meer dan 200 M. diepte, wordt gescheiden van 
het plateau, waarop Komodo ligt. Buiten het 
eerste ligt, door een breede, zeer diepe straat 
gescheiden van de N.O.punt van Soembawa, bet 
groote, hoogc, aan alle kanten steil uit zee oprij
zende eiland Sangeang, een vulkaan met dubbel- 
lop en steil afvallende, onbegroeide Oosthclling 
terwijl de Zuidzijde flauwer af valt en in een 
strandvlakte overgaat. Op het plateau vindt men, 
aan de N.O.punt, hel hooge, zeer grillig ge vorm
de,.aan alle zijden door diepe baaien ingesneden, 
groot en deels met alang-alang begroeide eiland 
Banta met een platten top en steile kusten. 
Z.O. daarvan een hoog, spits, kaal rotseiland en, 
beO. het schiereiland aan de Z.O.punt van Soem
bawa, eenige kleinere, hooge rotseilanden, van 
welke het bergachtige Kelapa, met eenige steile 
rotsen Z.W. daarvan, het grootste is. Tusschen 
de N.O.punt van het schiereiland en Banta lig
gen, in het Weslgcdeelt e der straat dat gewoon- 
lijk bevaren wordt, hoogc, steile rotseilandjes en 
enkele gevaren. Het bergachtige Komodo, zonder 
kenbare toppen, is even grillig van vorm en ver
brokkeld van kust als de Oostkust van Soemba
wa en Banta, de Zuid- en Westkusten zijn hoog 
en steil, alleen achter in enkele baaien vlakker 
met een rand koraalkustrif, de uitspringende 
hoeken zijn alle rotsig en veelal omgeven door 
losse steenen. Onder deze valt de hooge, suiker
broodvormige hoek Let oei oh op. Vóór do 
Zuidkust ligt een groot, zeer steil rotseiland met 
kleinere, losliggende .steenen en aan de Z.W.punt 
het kale, onbegroeide Langkoi (Schoorsteen
eiland) met een zeer ken ba ren, langen, s mallen 
kam. Vooral de Zuidkust toont tot belangrijke 
hoogte sporen van het geweld, waarmede de zeo 
de kust, vooral in den Z.O.moesson, beukt. Vóór 
de Westkust liggen, tol in de zeer diepe geul tus- 
sfchen Komodo en Banta, enkele zeer steile tot 
zuilvormige rotseilandjes.

De Z.O.moesson staat van April tot Oclober 
door, het krachtigst in Juli en August us en ken
merkt zich door zijn groote droogte. Er waait dan 
voortdurend, doch overdag het meest doorstaand, 
een krachtige Z.lijke tot Z.O.lijke wind, welke een

van
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eilanden beoosten Madoera; maakte vroeger een 
afzonderlijke contröle-afdceling uit, doch vormt 
thans administratief een district van de contr, 
afdecling Kangéan, afdeeling en regentschap 
Socmënëp, residentie Madoera on is verdeeld in 
de ondcrdistricten Gajam en Djoengkat, waar
van het eerste — onder den wedono — liet hoofd
eiland Sapocdi omvat en het tweede — onder een 
ass. wedono — uit cenige kleinere eilanden be
staat, waarvan Rails en Goa Goa (zie onder die 
namen) de voornaamste zijn. Hot district telt 28 
desa’s en ruim 50.000 inwoners.

Het hoofdeiland Sapoedi met een oppervlakte 
van ongeveer 159 K.M-. is een kaal heuvelland; 
de vrij dichte bevolking bestaat uit Madoereczcn, 
sterk vermengd met Balincesche, Makassaarsche 
en Boegincesche elementen. Veeteelt, handel en 
visscherij vormen de voornaamste middelen van 
bestaan; de veestapel is zeer belangrijk en er is 
een druk verkeer met Socmënëp, Panarockan en 
Bali. Het districtshoofd is te Gajam gevestigd 
(zie aldaar). Te Trèboeng op de uiterste Noord- 
westpunt van liet eiland bevindt zich een kust
licht, 
licht. i

SAPOELOE. District van de eontróle-afdeeling 
Noord-Bangkalan, regentschap en afdeeling 
Bangkalan, residentie Madoera; met een opper
vlakte van ruim 261 K.M'-., 3 ondcrdistricten en 
49 desa’s. Er is veel veehandel en veeuitvoer. De 
wedono woont in de gelijknamige, aan den ver
keersweg van Bangkalan over Arosbaja naar Kë- 
tapang gelegen desa, waar zich tevens een 
gouvernements-pasanggrakan bevindt.

SAPOELOEH BOEAH BANDAR, de vermaar
de „Tien Havens” van Sumatra’s Westkust, ten 
Z. van Painan en alle in de afdeeling Painan gele
gen: 1. Batang Kapas, 2. Talock, 3. Taratak, 4. 
Sirantih, 5. Amping Barak, 6. Kambang, 7. Laki- 
tan. 8. Palangai, 9. Soengai Toenoc, 10. Pocngga- 
<an (zie ook BAL Al SA LAS A en IN DRA POE
HA).

SAPOERAN. District met gelijknamige hoofd
plaats van de gelijknamige eontröle-afdeeling, re
gentschap en afdeeling Wonosobo, residentie Ive- 
doe; met eene oppervlakte van 407 K..U-. Het dis- 
t riet is gelegen tegen deZ.W. helling van denSoem- 
bingen in het daaraangrenzend deel van het Zui
delijk voorgebergte, telt 69 desa’s en is verdeeld 
in 3 ondcrdistricten. Op het einde van 1905 be
stond de bevolking uit een 2ü-tal Europeanen, 
enkele Chineezen en l uim 57.000 inlanders. In dit 
district ligt het hoofdetablissement van de thee- 
onderneming Bagëlèn.

SAPOTILLE. Zie ACH RAS SAPOTA.
SAPRAN (vri,o. mal.). Zie SAFFRAAN.
SAPROSMA ARBOREUM BI. I’arn. liubia-

\ SARAGI. Zie MUZIEK EX MUZIEKIN
STRUMENTEN.

SARAK. Verbastering van hot Arabische sjor', 
d. ï. do Mo limschc we' (vgl. ISLAM, II, e). ,_c

SARANGAN. Rivier, die op den Bandahara • ,
ontspringt en geheel door het Noorden van het 
gouvernement Oostkust van Sumatra stroomt.
Onder den naani van Langkat (zie aldaar) komt 

beneden Tandjoengpoera in de straat van Ma- 
laka uit.4’ ƒ* £

SARANGAN (.iav.). Zie CASTANEA ARGEX- 
TEA.

SARCOCEPHALUS CORDATUS Miq. Fam. 
Rubiaccae. Bangkal (mal. mol.), Kajoe mas 
(mal. menado), Gëmpol ( ba tav. mal., jav.),
Klëpoe pasir, Lampajan (jav.), Djabon (soend.).
Vrij hooge en dikke boom, vooral in het Oosten 
van den Archipel, op Java tot op 1300M., maar 
meest in de vlakte voorkomend. Met hout

4-K ■

ze

1

wordt bij voorkeur gebruikt voor do handvatten 
der padi-snij mesjes.

SARCOCEPHALUS UNDULATUS Miq. Bang
kalan, Bangkal përampocan (mal.), Mamclen 
(ambon.). Boom van Malaka, Sumatra en Bor- 
nco, misschien identiek met de vorige soort.
De zure, bitterachtig smakende bladeren worden 
rauw gegeten en gebruikt als wikkelblad voor 
een visehspijs. De vruchten zijn zuur en wrang 
en worden zeer zelden gegeten.

SARCOLOBUS SPANOGHEI Miq. Kam. Ascle- 
piadaceae. Pëlèr kambing (mal.), Lakambing 
Lëkambing (jav.), Gonggom (soend.), Wali- 
kambing (jav., soend.), Olakambing (o.-jav.).
Klimmende heester van de kuststreken, met 
vuilgele bloemen en hartvormige bladeren. I)c 
wortel en de bast bevatten het zeer vergiftige 
sarcolobide; fijngepoederd worden ze daarom 
gebruikt om dieren te vergiftigen. Ook de 
zaden schijnen zeer vergiftig te zijn.

SARI KOENING (soend.). De gedroosde en 
tot een poeder gemalen bloemkronen van Sckimct 
yoronhae, in den mcdicijnhandel in gebruik. \ ;
In O.-Java boeten aldus de bloemen van Calo- ^ ,
phyllu in Ino phyllu m.

SARI KOEROENG. De nog gesloten bloem
knoppen van Mesua ferrea, in den inlandschen 
drogerijen handel in gebruik.

SARI MEK AR. De geopende bloemen van 
Mesua ferrea, in den inlandschen drogerijen - 
liandel in gebruik.

SARI MOERNI. De welriekende meeldraden 
uit de bloemen van Mesua ferrea, in den in
landschen mcdicijnhandel in gebruik.

SARI POETIH. Zie DJAMOER.
SARI TJANGKOK. De van de meeldraden 

beroofde fijngestampte bloemen van Mesua 
ferrea, in den inlandschen mcdicijnhandel in 
gebruik.

SARI TOMBONG. Zie DJAMOER.
SARIAWAN (mal., soend.) srijawan (jav.).

Zie SPRUW (INDISCHE).
SARIAWAN (KI) (soend.). Zie SYMPLO- 

GOS ODORATISSIMA.
SARIBOE (mal.). Zie LIVISTONA.
SARIBOE DOLOK. Nederzetting in de afdee

ling Simëlocngoen en de Karolanden van het 
gouvernement Oostkust van Sumatra, gelegen 
aan don voet van den Singgalang, die zich op den 
Noordoever van het Toba-meer verheft. Oor
spronkelijk was de plaats van weinig beteekenis. 
maar weldra trok het frisscho en gezonde klimaat

//

dat^dc drukbevaren zeestraat Sapoedi vor-

n.ac. Kajoe tahi (mal.), Somboekan (jav.), Ka- 
hitoctan (soend.). Heester of kleine boom, die 
bekend is om den doordringenden faeealiën- 
stank, die bij het aansnijden van stam of tak
ken ontstaat. Nog een paar andere soorten van 
de familie der Rubiacccën hebben die eigenschap 
en dragen dezelfde inlandsehe namen.

SARAB. Naam door de Papoea’s van K>bo 
aan rle echte karetchild pad Ühelonia imbricatu 
L.) gegeven (zie m der SCHI LDPADDEN, fam. 
Chclonidae II. B. 3.,
DIEREN

onder KRUIPENDE
onder PËNJOE).

SARADAN (jav., -oend.). Zie FLACOURT1A 
RAMONTCJII.

i o
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nationalistische denkbeelden waren tot haar 
doorgedrongen. De impulsieve goestesstrooming, 
zich plots openbarende in- en weer uitgaande 
van het eerste „Javanen-Congres” van Octobor 
1908, had den maatschappelijken toestand, 
ook in de Vorstenlanden beïnvloed. De oprich
ting van Boedi Oetóma onder don prikkel dor 
Westorsch-intollectueelc beschaving, beteekende 
dat andere bestanddcclcn der maatschappij uit 
den toestand van apathische berusting waren 
ontwaakt. De handelsaristocratie in dit oer- 
Javaansch milieu, meer en meer bewust worden
de van do gemeenschappelijke verhouding, waar
in zij staat tegenover de haar ook in sociaal-rcch- 
telijk opzicht over het hoofd groeiende concur
renten van ander ras, besefte dat zij hare kracht 
kon verlioogen door economische aaneensluiting. 
De handels-naijver zou allengs tot vijandschap 
overslaan!

Aanleiding tot het vormen van een actie-orga- 
nisatie gaven intusschen unfaire handelsprak
tijken van enkele Chineesche leveranciers van 
batik-grondstoffen, die slechte waar hadden ge
leverd voor goed geld. Met de oprichting van een 
Inlandschon handelsbond zou tevens een boycot 
op touw kunnen worden gezet tegen dergelijke 
personen. Do oplichter van de Sarèkat Dagang 
Islam ijah van Batavia (1909) en van de Sarèkat 
Dagang Islam tè Buitenzorg (1911), zekere Ra
den Mas Tirta Adisoorja, hoofdredacteur der 
Medan Lrijaji, een Solonecs van huis uit, werd in 
den arm genomen om den bond technisch te for- 
meeren on daarvoor in de pers stemming te ma 
ken. De godsdienstig-economische leiding der 
organisatie was en bleef in handen van den stich
ter Hadji Samanhoedi, groothandelaar in batiks 
te Lawéjnn. 'i irta Adisoerja ondernam, na het 
reglement voor den bond in elkaar te hebben ge
zet, propagandareizen, o.a. naar Soerabaja, en 
deed toen, ook in de pers, voorkomen alsof 
de „Sarèkat Dagang Islam” te Solo een afdeeling 
was van de gelijknamige, door hem gestichte ver- 
eeniging te Buitenzorg. Als orgaan der nieuwe 
vereeniging werd bij een Europeeschc firma te 
Djogja een blad uitgegeven, Sarotama gehecten, 
waarvan slechts enkele proefnummers versche
nen. Toen den uitgever bleek dat do hoofdredac
teur, genoemde Tirta Adisoorja, zijne geldolijke 
verplichtingen niet nakwam, werd de verdere 
uitgifte gestaakt. Het vcrconigingsbestuur brak 
daarop zijne relaties met den hoofdrcdactour af 
en liet hot blad verder to Solo drukken. Naast do 
commercieele factor, welke de vereeniging bij do 
oprichting sterk heeft l ehccrscht, vroeg de relt- 
(jieuse al dadelijk de aandacht. De aanduiding 
van den bond als een Islamitische had evenwel

als gevolg van do groote hoogte, waarop de plaats 
ligt, de aandacht (jaarlijksche regenval 1883 
m.M.). Door haar ligging tusschcn de Ivnro- en de 
Ti moerlanden word zij met de opkomst van deze 
streken een belangrijk centrum. Wogen voeren 

lo. naar Kaban Diahé (37 K.M.), waar aan
sluiting wordt verkregen met den weg naar de 
Alaslanden en dien over Arnhcmia naar Medan :
2o. rechtstreeks over LoejiockT’akam.naar Me- 
dan; 3o. Oostwaarts naar Pëmatang Siantar met 
een zijweg naar Poerba Sari boe aan Hel' Toba 

Sariboe Dolok word dan ook do hoofdplaats 
van de afdeeling en als zoodanig zetel van den 
assist ent-resident. Sedert 1912 is de zetel van het 
bestuur verplaatst naar de tegenwoordige hoofd- 
plaats Pématang Siantar, omdat in het Simèloe- 
ngocnsche dc Europeeschc cultures een lioogere 
vlucht hadden genomen.

SARIKAN (AKAR) (mal.). Zie SPATHOLO- 
BUS FEREUGINEUS.

SARÈKAT ISLAM. Ontsta a n. De baker
mat dezer nationaal-democratische Inlandsche 
vereeniging ligt in de volkrijke wijk Lawéjan te 
Soerakarta, het centrum van batik-bedrijf. Hier 
heeft de inhcemsche was- en kleur-sierkunst rui
me productiviteit gekregen door hare levenssap
pen te deelen met den Inlandschcn handel. In de 
economische geschiedenis der batik-industrie 
komen twee perioden voor, welke van invloed 
zijn geweest op hare bedrijfszekerheid. In de 
eerste, omstreeks het midden der vorige eeuw, 
werd haar geduchte concurrentie aangedaan door 
de Europeeschc chit-sen-fabrikatie. Daaraan wis
ten de nijveren het hoofd te bieden met behulp 
van het oer-kapitaal, waardoor het eerste proces, 
het was-schilderen, kon worden versneld: de me
talen stempel verving dc vaardige artisten-hand. 
Toch was dc nijverheid in een afhankelijke positie 
geraakt. Engelands en Amcrika’s vrije en Neder
lands kunstmatig gesteunde concurrentie had de 
Javaansche weef-nijverheid doodgedrukt; de 
grondstof, het wit-goed. moest uit den Chinee- 
schen tusschenhandcl worden verkregen. Ten 
tweedomale onderging het bedrijf een technisch- 
ecouomische transformatie, toen omstreeks het 
eind der vorige eeuw het tweede arbeidsproces, 
het kleurwasschcn der met was beschilderde 
doeken, sneller en goedkooper kon geschieden 
middels aniline-kleurstoffen. De afhankelijkheid 
van den Chineeschen tusschenhandcl was daar
door grooter, en de economische strijd tusschcn 
dc concurrenten in het batikbedrijf van ander 
ras steeds meer een ongolijke geworden.

Toch bleven de tegenstanders op commercieel 
tei-rein in de beste sociale verstandhouding leven. 
Psychologisch verklaarbaar, waar beide groepen 
van handelaren in deze omgeving van gepronon
ceerd autoriteitsleren in sociaal-rechtelijk op
zicht al even weinig in tel waren. Dit zou ver
anderen, toen in 1911 tjjdens de staatkundige 
gebeurtenissen in het Hemelsche Rijk, een be
roering over de Chineesche gemeente vaardig 
werd, welke tot buitensporigheden leidde. De 
houding der ultra-democratiseho immigranten, 
de sociale positie, die de Chineesche gemeente 
bezig was in eendrachtig handelen te veroveren, 
het moderniseerings-proces, dat zij, bezield door 
nationalistische gevoelens, in snel tempo onder
ging, waren een openbaring voor alle lagen der 
.Javaansche maatschappij.

Deze was reeds in zachte deining geraakt; vage

o.a.

meer.

niets te maken met het motief tot aaneensluiting. 
Bedoeld als tegenstelling met andere nationali
teiten, die men uit de vereeniging wilde weren, 
was dc Islam-idee het symbool van maatschap
pelijke eenheid, van groote propagandistische 
waardo, zoowel voor dc verdediging van het 
onaantastbaar gemeenschappelijk bezit, als voor 
de bevestiging en uitbreiding der organisatie voor 
niet-religieuze doeleinden. Van den Islam als 
dubbelbegrip werd uiteraard partij getrokken 
door orthodoxe elementen der Mohammedaan- 
sche gemeontc. om den door de practijk des le
vens, ook in de Vorstenlanden, verslappenden ge
loofsijver aan te wakkeren. Deze nu zuiver-gods- 
dienstige invloed kon met succes worden nange-
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wond toen do, door de pers opgeblazen zendings- 
politiek do gemoederen in beroering had gebracht. 
Do beschouwingen daarover bij do begrootings- 
debatten en do krenkende uitlatingen van enkele 
Kamerleden over het geloof van het Javaanscho 
volk hadden het hunne bijgedragen om de scherp 
gehekelde pasar- en zondag-circulaires van 1910 
weer in de herinnering terug te roepen, en in ver
band met do zendings-actic in do Vorstenlanden, 

'de geloovigen tot waakzaamheid aan te sporen. 
Er was intusschen iets geheimzinnigs in de wijzo 
van toetreding tot den bond, welke ook het 
plaatselijk bestuur tot waakzaamheid noopte. De 
leden moesten een geheimen eed afleggen, waarbij 
onder indrukwekkende formaliteiten word ge
zworen zich volkomen te zullen onderwerpen aan 
den wil van het bondsbestuur, en onderling hulp 
en bijstand te zullen verleenen. Het karakter van 
geheim genootschap had do bond gemeen met een 
kort te voren opgerichte C'hineesche vereeniging 
ter plaatse, welke met hare tegelijk in het leven 
geroepen Javaansche zuster-vereeniging op soci
aal terrein werkzaam was. De actie-organisatie 
der Sarèkat werd voortgezet door opneming van 
een groot aantal leden, en uitte zich in het boy
cotten van Chineezcn, die het onderste uit de kan 
wilden hebben. Doch ook op duidelijker wijze zou 
blijken, dat het solidariteitsgevoel was aangewak- 
kerd. Om de nietigste persoonlijke redenen had
den volksoploopen en straatrelletjes plaats, ge
richt tegen Chincczen, van wie niets meer kon 
worden geduld. Die vijandige stemming werkte 
aanstekelijk ook op de niet tot den bond toego- 
tredenen. Waar de Sarèkat op het Soesoehoenans 
gedeelte der hoofdplaats was opgericht, moesten 
de ingezetenen van het Mangkoenegarans stads
deel uit traditioneel antagonisme niets van toe
treding weten. Toch kon een groep manschappen, 
van het M. N. legioen de verleiding niet weerstaan 
om ook eens van hunne vijandige gevoelens tegen 
Chineezen te doen blijken. Daar door dergelijke 
excessen was gebleken dat het verenigingsbe
stuur niet bij machte was het groote aant-al leden 
in de hand te houden, besloot de Resident van 
.Soerakarta op 10 Augustus 1912 de vereeniging 
als gevaarlijk voor de openbare rust en orde te 
schorse , met verbod van vergaderingen te hou
den of nieuwe leden aan te werven. Onmid- 
dellijk daarop werd huiszoeking gedaan bij de 
voornaamste bestuursleden, zonder dat voor de 
vereeniging compromittecrendo schrifturen kon
den worden gevonden. Den 2Gen d.a.v. werd de 
schorsing opgeheven, onder niededeeling dat do 
statuten, die do vereeniging had ingediend, moes
ten worden gewijzigd in dien zin dat alleen inge
zetenen van het gewest Soerakarta lid kunnen 
worden, en dat een behoorlijke geldelijke con
trole wordt ingesteld.

Hot statutair reglement, blijkens het slot ervan 
vastgesteld op 9 November 1911, en goedge
keurd door R. M. Tirta Adisoerja, zegt in een 
voorwoord: „Het zal een ieder wel bekend zijn, 
„dat de huidige tijd wordt aangemerkt als het 
„tijdperk van vooruitgang. Onzo leus moet thans 
„zijn: dat het streven naar vooruitgang niet bij 
„ijdele klanken blijve. Ook op ons Mohammeda- 
„non rust de plicht het onze ertoe bij te dragen, 
„waarom wij besloten hebben tot oprichting der 
„vereeniging Sarèkat Islam.”

Art. 1 zogt dat de voreoniging Sarèkat Islam 
overal is gevestigd, waar minstens 50 leden zijn.

Het doel was omschroven als volgt: „te bereiken 
„dat do leden broederlijk met elkaar omgaan, en 
„eensgezindheid en ondorling hulpbetoon onder 
„allo Mohammedanen te bevordoren, en verder 
„door alle geoorloofde middelen, welke niet in 
„strijd zijn met de wetten des lands en van het 
„Gouvernement, te trachten het volk op te hef- 
„fen, ton einde tot blooi, welvaart en grootheid 
„van liet rijk te gorakon.”

Uitbreiding. De te Soorabaja gemaakte 
propaganda was niet vruchteloos. Hiér had de 
viering van het Ohincesch nieuwjaar in Februari 
1912 tot ernstige ongeregeldheden aanleiding 
gegeven. De Chincesche handelaren hadden als 
protest tegon bestuur en politie hunne pakhuizen 
en winkels gesloten, waardoor de bevolking ten 
zeerste werd ontriefd. In de Inlandsehe maat
schappij was deining gekomen door de maat
regelen, genomen ter beteugeling van epidemi- 
scho ziekten. Op 10 September 1912 werden bij 
notarieele acte de volgens juridisch advies samen
gestelde statuten vastgesteld der vereeniging 
Sarèkat Islam te Soerakarta. De vereeniging 
word opnieuw opgericht door Oemar Said Radèn 
Tjakra Amin&tè., handelsgeëmployeerde te Soe- 
rabaja, die zoowel voor zich zelf handelde als in 
hoedanigheid van gemachtigde voor een 11-tal 
Soloncezen, w.o. Hadji Samanhoedi, een 5-tal 
andere batikhandelarcn, 4 beambten van het 
Soesoehoenansbestuur en een particulier. Deze 
statuien wijken slechts weinig af van de oorspron
kelijke. Het doel werd aldus omschreven: a. be
vordering van handelsgeest, b. bijstand aan le
den, die in moeilijkheden verkeeren, c. bevorde
ring van de geestelijke ontwikkeling en van de 
materieele belangen van den Inlander en d. tegen- 
gang van bestaande verkeerde begrippen om
trent den Mohammedaanschen godsdienst, en 
bevordering van het godsdienstige leven onder de 
Inlanders, overeenkomstig de wetten en gebrui
ken van gemeldcn godsdienst. Alles met gebruik
making van al zoodanige middelen, welke geoor
loofd en niet in strijd zijn met de openbare orde 
en goede zeden. De statuten werden de Regee- 
ring aangeboden met verzoek om goedkeuring.

Eerste Congres. Op 26 Januari 1913 
werd te Soerabaja in den stadstuin een openbare 
vorgadoring gehouden, welke van groote pro
pagandistische boteekonis is geweest. Op die mee
ting, welke door duizende Inlanders werd bijge
woond, werd Hadji Samanhoedi als de stichter 
der S. I. gehuldigd. In verband met het voorne
men om de vereeniging over gehoel Java uit te 
breiden, werden 3 hoofdafdeelingen ingesteld, 
ieder met een eigen hoofdbestuur. Tot voorzitter 
van het hoofdbestuur te Soerabaja werd aange- 
wozen de heer Oemar Said Tj&kra Aminata, die 
de vorgadoring te Soerabaja opende en leidde. 
In zijn openingsrede word hot doel der vereeni
ging, booogende de opheffing van het volk, ge
schetst. Hij begon mot erop te wijzen dat „de 
S.J. geen politieke partij is, geen partij diede„revo- 
Jutie wil, zooals door velen w rdt gemeend.” Met 
een beroep op art. 55 Regeeringsreglement, zeide 
spreker: „wij moeten, wanneer wij onderdrukt 
„worden, de hulp inroepen van den Gouverneur- 
„Goneraal. Wij zijn loyaal tegenover hot Gouver
nement, en wij zijn tevreden onder de Holland- 
„sche Regecring. Het is niet waai’, dat wij onrust 
„willen stoken; hot is niet waar, dat wij vechten 
„willen. Wie dat zegt of denkt is niet goed bij hot
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dat die leiders niet enkel don goeden wil, maar ook 
do kracht, de bekwaamheid on den invloed op de 
leden toonden te bezitten, noodig om te voorko
men dat een verkeerde, aan de openbare orde 
of aan een vreedzame samenleving van do ver
schillende bevolkingsgroepen vijandige geest tot 
ontwikkeling mocht komen. In plaats van te 
streven naar uitbreiding van het aantal leden, 
moest alle aandacht worden gewijd aan con
solidatie der voroeniging door goede organi
satie on door behoorlijke regeling van het gelde
lijk beheer, zoodat toezicht van de zijde der leden 
mogelijk zou zijn. De Regcoring bleef intusschen 
een afwachtende houding aannemen. Zij wilde de 
practische ontwikkeling van zaken aanzien, en 
kennis nemen van de openbare meening ter zake. 
Ten slotte besloot de Rcgeering te weigeren om de 
voroeniging in haren toenmaligen vorm, geheel 
Java omvattende, te erkennen, doch verklaarde 
zich tevens bereid om te erkennen vereenigingen, 
desgcwenscht onder denzelfdon naam en met de
zelfde statuten, die zich zouden bepalen tot klei
nere ressorten. Werd toch aan de grootc Sarèkat 
rechtspersoonlijkheid toegokend, dan zou die in 
het belang der openbare rust en orde kunnen wor
den ontnomen. Sedert de afkondiging van het 
K. B. van 14 Mei 1913 no. 37 (lnd. Stb. no. 432) 
kan dat geschieden, ook al heeft de vereeniging 
niet in strijd gehandeld met de statuten. Doch 
praetisch zou zulks tevens beteekend hebben: 
stelling nemen tegenover de geheele beweging; 
terwijl het toch niet aanging hot hoofdbestuur en 
alle afdcelingsbesturen en bloc verantwoordelijk te 
stellen voor handelingen, zij het ook massale, van 
leden in een ander ressort. Anders zou de zaak

„hoofd. Dat. willen wij niet, duizendmaal neen!”
Dit eerste S. I. congres was voor de Indiseho 

maatschappij een openbaring. Lr had hier nieuwe 
vochtsvorming plaats in constitutioneel opzicht, 

transitoire rechtsordening was bezig zich te 
ontwikkelen. Het Inlandsch element der Indische 
maatschappij was doende zich organen te vormen 
buiten het ambtelijk mechanisme. Het vereoni- 
gingsbestuur was bezig zich in te schuiven tus- 
selien Bestuur en bevolking, en het bestuursgezag 
te ondermijnen ten behoeve van eigen gezagsvesti- 
ging. Nevonshet Javanistisch-economisch cloment 
der Soerakartasclie voreeniging, min of meer bcin- 
vloed door godsdienstige gevoelens, kwam hier 

democratische strooining aanzetten, welke de 
grondslagen van het bcstuursstelsel aantastte. 
Dat stelsel was allerminst berekend op een orga
nisch volksbcstuur van zoodanigen omvang. En 
die omvang nam verrassend toe. De vereeniging 
kreeg een ongedachte populariteit, dank zij den 
suggestieven invloed van propagandareizen en 
congressen in Bandocng, Batavia, en Soerakarta. 
Do Sarèkat Islam was een sociaal phenomeen, dat 
door zijn snelle verbreiding en de geestdrift, 
waarmede liet door de volksmassa werd begroet, 
de aandacht moest trekken. Een verschijnsel, dat 
ongetwijfeld wijst op sociale evolutie, op een wij
ziging in den zielstoestand der individuen, waar
uit een deel der Inlandschc maatschappij bestaat. 
Die individuen begonnen zich bewust te worden 
van hunne gemeenschappelijke verhouding. Door 
het Minder-Welvaarts onderzoek (1904- 1914) 
was de beteekenis der juridische structuur en de 
economische substantie dier maatschappij onder 
de algemcene aandacht gebracht.

G e d r a g s 1 ij n der R e g e e r i n g. Intus
schen stond de Regcering voor een moeilijk pro
bleem. De Sarèkat Islam had om goedkeuring der 
statuten verzocht, dus om rechtspersoonlijkheid. 
Deze onttrekt een vereeniging aan preventief 
politioneel, en repressief administratief toezicht. 
De maatschappelijke waarde der rechtspersoon
lijkheid is groot, de autoriteit der goedkeuring 
zou in de oogen van het publiek morecle steun 
beteekenen van het gezag voor de vereenigings- 
gestie. De statuten op zich zelf lieten de gevraag
de erkenning toe, doch hoe werden ze in de prac- 
tijk uitgevoerd! De inhoud was van sociaal-eco- 
nomischen aard, doch vorm en inrichting van den 
bond deden meer denken aan een politieke partij, 
welke door haar bestaan alleen onrust heeft ge
wekt. De begeleidingsverschijnselen zijn van dien 
aard geweest, dat de openbare orde werd ver
stoord; economische grieven eindigden in ras
conflicten. De band door het eedgenootschap ge
legd was toch aanwijsbare oorzaak dat indivi- 
dueele grieven zich konden uitbreiden tot massa
le botsingen. Het wachten moede, besloten eenigo 
leden der hoofdbesturen, liet Centraal Comité 
uitmakend, gehoor te vragen bij den Landvoogd. 
Op 29 Maart 1913 werden zij in speciale audiëntie 
ontvangen, (verslag in Javasche Courant, 4 
April 1913 no. 27). Bij die gelegenheid gaf de 
Gouverncur-Ceneraal blijk van sympathie met 
het op geestelijke en stoffelijke ontwikkeling der 
bevolking gerichte streven der vereeniging en 
van vertrouwen in de goede bedoelingen der lei
ders. Alvorens tot het verlccnen der rechtsper
soonlijkheid over te gaan, moest de Regeering 
evenwel de overtuiging bezitten, dat de beweging 
bij de leiders in veilige handen was, in dien zin

een

oen

staan, wanneer men met kleinere vereenigings- 
cenheden te doen had, met overzichtelijker ge
bied, waarin het verband tusschcn ordeverstoring 
en bestuursgestie gemakkelijkor zou zijn aan te 
toonon. De ontneming der rechtspersoonlijkheid 
aan zulk een vereeniging zou niet kunnen betee- 
kenen een stelling nemen tegen de beweging als 
zoodanig. Andere vereenigingen zouden onge
deerd blijven, en er oen nuttige waarschuwing 
door krijgen om op liet goede pad te blijven. Al 
zouden die plaatsclijke corporaties zich met el
kaar in verbinding stellen door een centraal li
chaam, toch zouden eerstgenoemdon tegenover do 
Regeering de verantwoordelijke eenheden blij
ven. Op grond van deze overwegingen werd bij 
Gouvernements besluit van 30 Juni 1913 no. 3 
(Javasche Courant 15 Juli 1913 no. 50) aan re- 
questrant medegedeeld dat tegen inwilliging van 
het verzoek zooals hel daar lag, bezwaar bestond, 
doch dat eventueel in te dienen verzoeken van
plaatselijk werkende vereenigingen van soortge
lijken aard, indion daartegen uit anderen hoofde 
geen bedenkingen zouden rijzen, in gunstige over
weging zouden worden genomen. Do weigering 
geschiedde krachtens het K. B. van 1870 (lnd. 
»Stb. no. 04) oj) gronden, ontleend aan het alge
meen belang, terwijl met het oog op de aanhangig 
gemaakte intrekking van liet verbod van art. 11 I 
Iteg. Reglement, dit voorschrift buiten besehou- 
wing werd gelaten. Do Regeeringsbeschikking 
heeft de openbare meening niet geheel kunnen 
bevredigen. De gevolgde gedragslijn werd weifo- 
lend-opportunistisch gevonden. De anti-S. J. 
pers verweet de Regeering zwakheid en halfheid. 
De vereenigingsleiders zagen daarin een toepa*- 
aing van het zoo verfoeide „vcrdcel-cn-heersch -
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systeem”. .Do beweging was toen niet. meer te 
stuiten, dat zag men wei in, en liet bezorgde pu
bliek zocht de schuld ervan eensdeels in de ethi
sche regeeringspolitiek, anderdeels in de reacti- 
onnaire best'uursgestie. Toen de beschikking ge
volgd werd door de befaamde zevende hormats- 
circulaire van 22 Augustus 1913 no. 2014 (Bb. 
7939), werd gevreesd voor ondermijning van het 
gezag. Intusschen, met do Rogeeringsbcslissing 
was tevens de richting aangewözen, waarin de 
beweging moest worden geleid. De verccniging 
moest plaatselijk, meest regentschaps-gcwijs 
worden geconsolideerd en eenigc geldelijke con
trole op de slecht gevoerde administratie worden 
ingesteld.

Verdere uitbreiding. Doek ook 
nieuwe vereenigingen werden georganiseerd op 
Java en Madoera, maar ook daarbuiten, eerst op 
Sumatra, dan op Borneo. Aan de beweging ging 
steeds vooraf een ontevreden stemming onder de 
bevolking; na aansluiting werd die stemming er 
niet boter op. In Zuid-Sumatra vertakte de be
weging zich in een (ondc-gro ds re- ds bestaarde, 
uit een vecht-ilmoc gevoede) revolutionnaire 
strooming, de Scirèkat Abang, roode vereeniging, 
die in het laatst van 1914 in Rawas de gemoe
deren in beroering bracht en naar Djambi 
oversloeg, waar in Augustus —October 1916 
een opstand uitbrak, doch waar enkel te 
•Sarolangoen en Bioain-TY loek de Sarèkat
Islam een daadwerkelijk aandeel had. In 
Pasir (Z. Ö. Borneo) werd de in 1914 opge
richte S. I. als middel gebezigd om de heterogene 
bevolking tot aaneensluiting te brengen tegen 
het gouvernementeel gezag, dat in de plaats 
was getreden van het zelfbestuur’, zoodat in 
1917 de ï’ochtspcrsoonljjkhcid moest worden 
ingetrokken. Ook op Java waren relletjes niet 
uitgebleven, vooral daar waar groote Chincescke 
nederzettingen zijn (Toeban, 1913). In 1914 werd 
aan 56 »S. T. vereenigingen rechtspersoonlijkheid 
toegekend door goedkeuring harcr, naar een in 
overleg met de Regeering vastgesteld model 
ingerichte statuten.Doel en werkkring zijn daarin 
als volgt omschreven: De vereeniging stelt zich 
ton doel om, met inachtneming der voorschriften 
van tien Islam en uitsluitend door middelen, 
niet strijdig met de wetten des Lands, de goede 
zeden en de openbare orde : a. de belangen der 
Inlandsche bevolking tc bevorderen pp het ge
bied van den landbouw, den handel on de nij
verheid, de gezondheid, de opvoeding en het 
onderwijs, waartoe door de loden o.a. zullen 
worden opgericht; coöperatieve vereenigingen 
of handelmaatschappijen, en scholen; Ij. ver
keerde begrippen omtrent den Mohammedaan- 
sehen godsdienst weg tc nemen en het godsdien
stig on godvruchtig leven ondor de Inlandsche 
bevolking te bevorderen: c. een hartelijken band 
te onderhouden tussehen do- leden en hen op te 
wekken tot onderling hulpbetoon. Zij verleent 
voorts onderstand aan leden, die buiten eigen 
schuld on opzet in moeilijkheden verkeeren. Zij 
streeft naar samenwerking met zustervereni
gingen van gelijk doel.

F o d o r a t i e. Nadat talrijke plaatsolijko 
vereenigingen waren opgericht, werd overgegaan 
(1915) tot do instelling van een centraal lichaam 

- de centrale leiding heeft de faeto steeds be
staan - •, waarvan de statuten worden goedge
keurd bij Gouvts.-besluit van 18.Maartl9l0no.41

(Javasche Courant no. 25). De to Soerakarta 
gevestigde Centraal Sar,'kat Islam heeft een 
leden, substraat uitsluitend uit rechtspersonen 
bestaande, n.1. S. I. vereenigingen, dio als zoo
danig zijn erkend. Uit art. 11 harer statuten 
blijkt, welke plaats de Centrale inneemt tegen
over hare ondofdeelon. Mot bestuur dor C. S. I. 
heeft n.1. voortdurend toezicht uit te oefenen op 
de handelingen der leden. Ingeval een bestuurder 
van een voroeniging-lid zich schuldig maakt aan 
wanbeheer, aan wangcdi’ag of aan een actie, 
waai’door de openbare rust en orde in gevaar 
wordt gebi’acht, is het Contralo bestuur gehou
den, zoodra het daarvan kennis krijgt, het 
ontslag van dien bestuxirder te vorderen. De 
C. S. I. werd geconstitueerd onder voorzitter
schap van R.O. S. Tj&kra Aminata; voor Hadji 
Samanhoedi was een plaats ingeruimd als eere- 
voorzitter, terwijl Radèn Goenawan eix Abdoel 
Moeïs als ondervoorzitters zitting namen..

Intusschen was tussehen de voormannen der 
beweging een verwijdering ontstaan, welke 
voortsproot uit do tegenstrijdigheid der belangen 
van do ressorten, welke zij heetten te vertegen
woordigen. De vader der S.I., begreep al spoedig, 
dat zijn positie onbetoekenond zoxi worden tegen
over den aanzwellenden invloed van R. O. S. 
Tj&kra Amim\ta. Doch ook de leider voor West- 
Java, R. Goenawan, die vooral door eigenaar
dige mystificaties, welke met of buiten zijn wil 
in Zuid-Sumatra plaats hadden, op den voor
grond w'as getreden, zou door zijn zelfstandig 
opti’eden de eensgezindheid in do centrale lei
ding hobben verbi’oken. In het begin van 1916 
werd zelfs het plan geopperd onx voor West- 
.Tava en Sumatra een afzonderlijke centrale in te 
stellen. Een schouring scheen toon onvermijde
lijk, vooral door hot opti’eden der Sumatra-ver- 
eenigingen. die van een innige aansluiting bij de 
O. S. I. niets wilden weten. Daarbij kwam, dat 
op het geldelijk beheer van R. Goenawan dooi
de pers felle critiok werd uitgeoefend. Dank zij 
de tegemoetkomende houding van den voor
zitter bleef do eenheid bewaard. Door de een*

i

trale instelling was do federatieve band om do 
plaatselijke vereenigingen geslagen, en zou de 
bond als nationale partij voor de gemeenschap
pelijke belangen dor heterogene volksgroepen 
optreden.

Eerste Nationaal Congres. In de 
week van 17 — 24 Juni 1916 word te Bandocng 
het .,Eerste Nationaal Congres" gehouden. Een 
80 tal S. I. veroenigingon, vertegenwoordigende 
360.000 leden, hadden elk een of meer leiders 
afgevaardigd. De congresrede van den leider, 
den heer Tj&kra Aminata. werd met belang
stelling en in de grootste orde door de duizenden 
aangehoord. Mot dc aanduiding .,nationaal” 
in don congrcs-naam word 
naar

volgens den rede- 
- beoogd oen ander doel der S. I. bewe

ging naar voren to brengen, n.1. te trachten op 
te klimmen tot do hoogte van oen natie. Hij 
sprak voorts ovor het eerste streven om mede 
tc helpen, dat Indië spoedig zelfbestuur krijge, of 
op zjjn allerminst, dat aan de Inlanders het recht 
worde gegeven om mede te spreken in bestuurs
aangelegenheden. De problemen van koloniaal 
staatsrecht betreffende zelfbestuur, decentra
lisatie en autonomie werden besproken, 
doel werd oms«,;’revoi als de eenmaking van 
Indië en Nederland, en om de ingeze.entn te

Het
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makende van dc felle critiek, welke do deputatie 
on hare lastgovondo veroenigingen trof, wilde 
do I. S. D. V. aansturen op scheiding tusschen 
dc radicale en de gematigde elementen in do 
S. I., zoo mogclijk op een algemeen stelling-nc- 
men tegen de militaire weerbaarmaking. Het 
Indië-Weerbaar Comité had tot de C. S. I. een 
uitnoodiging gericht om adhacsic te betuigen aan 
de actie, naar aanleiding waarvan het bestuur 
der C. S. I. een motie aannam, welke 8 Septem
ber 1916 bij notarieclc acte te Soerabaja werd 
vastgelegd. In die motie werd bevestigd de 
malen geuitc aanhankelijkheid aan het Gouver
nement, en betoogd dat het streven der S. I. ge
richt is op de verkrijging van staatsrechtelijke 
zellstandigheid voor Indië, in eenheid mot en 
onder bescherming van Nederland. Met de ont- 
werp-motio van het I. W. Comité werd volledige 
instemming betuigd. Gewezen werd op de nog 
bestaande grieven der bevolking over onvol
doende rechtszekerheid, over krenkende behan
delingen door Europeanen, welke weggenomen 
dienen te worden, wil het Gouvernement vol
komen kunnen rekenen op de trouw der bevol
king. De weerbaarmaking werd aangemerkt als 
een zaak, welke behoorde te worden uitgemaakt 
door een vertegenwoordigend lichaam, gekozen 
door het Indische volk. Erkennende dat de in
stelling van een zoodanige vertegenwoordiging 
niet in korten tijd haar beslag zou kunnen 
krijgen, tei-wijl omstandigheden on middellijke 
voorziening zouden kunnen vereischen, sprak 
het dagelijksch bestuur der C.S.I. als zijn stellige 
meening uit, dat de invoering eener militie ge
paard zou moeten gaan met de vermeerdering 
van de rechten der Inlanders, opdat de militie- 
plicht door hen als nationale plicht worde ge
voeld, en niet met wrok en tegenzin door hen 
worde aanvaard. De heer Abdoel Moois, commis
saris der C. S. I. werd gemachtigd die motie aan 
te bieden aan H. M. de Koningin, den Minister 
van Koloniën en aan de Staten-Generaal. Daarbij 
zouden aan genoemde machten worden overge
bracht de in den breede omschreven wensehen 
en bezwaren betreffende de welvaart, de op
voeding en de rechtszekerheid der Inlandsche 
bevolking, terwijl de wensch werd uitgesproken, 
dat de instelling van den Kolonialen Raad spoe
dig haar beslag zou mogen krijgen. De uit do 
motie gebleken meegaande houding der C. S 1. 
met de weerbaar-aetie was voor het anti-weerbaar 
sentiment der I. S. D. V. te machtig. Met Insulin- 
de samen werd door haar een protest-vergade
ring to Semarang belegd. Die actie kon evenwel 
niet beletten dat de tegenstand der sterke 
minderheid in de S.I. werd gebroken, en deze 
vorccniging zich vóór een Inlandsche militie 
verklaarde, zij het ook onder beding van poli
tieke rechten door de instelling eener volks
vertegenwoordiging. Toch was de revolution- 
naire actie der I. 8. D. V. op de S. I. niet zonder 
invloed geweest. Die invloed nam toe door toe
doen van den partijgenoot Sëmaoen, die eerst 
S. 1. afgevaardigde te Soerabaja was geweest, 
en later als voorzitter der Semarangsehe S. I. 
meer en meer op don voorgrond trad. De door 
dezen leider gevoerde oppositie tegen de centrale 
leiding der S. I. scheen van zoodanigen prikkelen
den invloed te zijn op de mentaliteit van het 
hoofdbestuur, dat de voorzitter Tj&kra Aminata 
van tactiek moest veranderen, ter voorkoming

doen worden onderdanen van don zelfbostu- 
ronden „Staat” Indië. Om een goedo rich
ting uit te sturen moe t do leus zijn: „met 
„het Gouvernement, samen met het Gouvorne- 
„ment en tot steun van het Gouvernement.” Hij 
hoopte dat deze evolutie-beweging steeds moei t 
plaats hebben onder de bescherming van de 
Driekleur; doch het volk moe t zelf werken om 
zijn eigon lot te bepalen. Ten einde blijk to geven 
van den wensch om dc instelling van den in 
uitzicht gesteldcn Kolonialen Raad te bespoe
digen, werd een telegram verzonden aan II. M. 
de Koningin. Door verschillende sprekers 
werden op de volgende dagen behandeld: do 
godsdienstige factor in de beweging, dc parti
culiere landerijen, dc priesterraad, enz. Het 
congres werd gesloten met een woord van den 
heer Tjftkra Aminatü aan alle S. I. leden om 
steeds de landswetten en de bevelen van het 
Bestuur te eerbiedigen, en naar den vooruitgang 
der bevolking te streven met gepaste en geoor
loofde middelen.

Ook uit dit congres bleek duidelijk dat de 
S. I. een uiting is van de bewustwording der 
bevolking. Zij gaat belang stellen in de regeling 
der verhouding tusschen overheid en volk. Tot 
dusver is de vereeniging een loyale uiting, 
als men de nevenverschijnselen, welke elke volks
beweging, waarbij dc psychisch-minderwaardige 
massa betrokken is, buiten beschouwing laat.

Invloed van andere vereeni- 
gingen en stroo mingen. Tot dusver 
was de invloed, welke andere veroenigingen met 
sociaal-economische doelstelling op de beweging 
en hare leiding trachtten uit te oefenen, van 
geeno beteekenis geweest. Boedi Oetama had 
zich bij het begin der S. I. actie gereserveerd 
gehouden. Alleen na de schorsing der Soerakar- 
tasche S. I. betuigde B. O. krachtig hare sym
pathie. De Indische Partij poogde dadelijk haren 
revolutionnairen geest te doen inwerken op do 
S. I., doch de geloofsparagraaf was het schild, 
dat weerstand bood tegen al te vriendschappe
lijke toenadering. De vereeniging Insulinde, 
waarin de I. P. zich na hare ontbinding oploste, 
kre g evenmin vat. Was de invloed der op 
Indischen bodem ontstane stroomingen op de 
S. I. al bitter weinig geweest, het zou anders 
worden toen de uit het Westen komende socia- 
listisch-revolutionnaire vloedgolf ook Java’sstran- 
den had bereikt. Tevoren had de in 1914 door 
socialistische elementen der Europeeschc ge
meente te Seiparang georganiseerde „Indische 
Sociaal-Democratische Vereeniging” vergeefs 
aanraking gezocht met de Inlandsche beweging, 
om met behulp van hare leiders de massa dor 
bevolking te bereiken. Na een tij del ij k verbond 
van de internationalistisch-gezinde I. S. D. V. 
met de nationalistische vereeniging Insulinde, 
kwam na het uitbreken der Russische revolutie, 
hot revolutionnair sentiment van een deel der 
I. S. D. V. zoodanig tot uiting, dat er een 
scheuring kwam in die partij. Verlost van don 
remmenden invloed der meer gematigde ele
menten, die te Batavia een afdeeling stichtten 
der Nederlandsche S. D. A. P., kon de I. 8. D. V. 
die aansluiting zocht en verkreeg met de 8. D. P., 
de Communistische Partij in Nederland, zich 
thans met kracht met de Inlandsche beweging 
bemoeien. Een welkome aanleiding daartoe gaf 
de „Indië-Weerbaar" actie in 1910. Gebruik

meor-
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J van oen zoo gevreesde brouk met do aanzwellen
de rovolutionnaire minderheid.

Duidelijk bleek dezo zwenking in revolution- 
nair-socialistische richting uit de houding der 
centrale S. I. leiding tijdens het Tweede Natio
naal Congres op 20 — 27 Octobcr 1917 te Batavia.

T woede N ationaal Congres. De 
door den heer O. S. Tjakra Aminata op don 
vooravond van den eersten congresdag uitge
sproken verwachting dat'dit congres naar buiton 
een even gunstigen indruk zou maken als dat te 
Bandoeng, is niet bewaarheid. Dc mentaliteit 
der Bataviasche vergadering was een andere; 
niet alleon van de zijde der oppositie, doch ook 
van de bestuurstafel werd ccn andere toon ge
hoord. Deze toon was scherper, ruwer, in het 
bijzonder als het ging om zaken, waarin de Re- 
geering en hare organen werden betrokken; en 
dat was liet geval bij de grooto meerderheid der 
programpunten. Deze betroffen ook ditmaal 
dc moest brandende vraagstukken, als zelfbe
stuur, nationalisme, particulier landerijenbezit, 
priesterraden, grondhuur, suikerindustrie, recht
spraak en woningverbetering. Verklaard werd 
dat naast het streven der Inlandsche beweging 
om het lot der Inlanders te verbeteren, de 
verschillende vereen igingen slechts één doel 
beoogon, n.1. de zelfstandigheid van Indië. Gezegd 
werd dat de Regeering met het treffen eener 
regeling voor de particuliere landerijen beoosten 
de Tjimanoek wachten wil, totdat aldaar even
eens ongeregeldheden zijn voorgekomen als op 
die bewesten die rivier hebben plaatsgehad. Het 
verschil in rechtstoestand tusschen „overheer- 
schers” en „overheerschten”’ word geaccen
tueerd met een beroep op het verschil in redactie 
tusschen art. 108 R.R. en art. 4 G. W.: De 
toepassing van slechte wetten door mcnschen 
met een slechten inborst moet leiden tot ver
drukking der overheerschten, werd beweerd. 
Na aanduiding der beide wegen ter verkrijging 
van rechten, n.1. de revolutionnaire en de par
lementaire, werd getuigd dat het bestuur der 
C. S. L nog steeds bleef vasthouden aan de par
lementaire actie. Maar dc vice-president zeide 

dr t wanneer het vredolicvendc streven

deelhebbor wordt in de industrie. Do houding 
dor centralo leiding had niot alleen invloed op, 
doch werd zelve voor een deel bepaald door de 
ontevreden stemming der bevolking, tot uiting 
komende in de talrijke voorstellen van hot 
honderdtal afgevaardigden der locale vereeni- 
gingen uit allo doelen van don Archipel, vertogon- 
woordigende ongeveer 360.000 loden.

Die ontevreden stemming had een algemeen 
sociaal-oconomischen achtergrond. In sommige 
buitengewesten, waar in de economische politiek 
aan het sociaal element te weinig aandacht was 
geschonken, waren misstanden ontstaan op het 
gebied van heerendionstvordering en belasting
heffing, welke ter kennisse kwamen van de 
Regeoring en haar deden besluiten het lid van 
den Raad van Indië, don heer Liefrinck, een 
plaatselijk onderzoek te doen instellen. De bloot
legging dier misstanden had op haar beurt aan
leiding gogevon tot heftige critiek op het be
stuursbeleid, wat koren op den S. I. molen was; 
anderzijds tot aanvallen in de pers op het S. I. 
gestook, dat dc grondoorzaak heette te zijn van 
de verbittering op Sumatra, hetgeen weer reden 
was voor aansluiting der S. I. gelederen. Het 
uitstel der oponing van den zoolang verbeiden 
Volksraad (wet van Dec. 1916), welks samenstel
ling slechts gcringon invloed toeliet voor de 
volksklasson, en dc regeling van het kiesrecht 
van Inlanders voor gemoenteraden, met haren 
eisch van kennis der Nederlandsche taal, stelden 
de verwachtingen der S.I. leiders diep teleur. 
Voor het uitblijven van voor de volksmassa 
bevredigend hervormingswerk kon dc leiding 
geen verklaring vinden, welke de anti-gouver- 
nementeole strooming kon tegenhouden. In do 
algemeene vergadering van 23 October 1917 
werden do beginselverklaring en het werkpro
gramma der Centraal Sarèkat Islam vastgesteld, 
beide van groote draagwijdte. In de beginselver
klaring word zelfbestuur vooropgesteld als eind
doel van don politieken strijd tegen overheer- 
sching. Als tweede hoofdbeginsel werd opge
nomen de strijd tegen elke overheersching van 
het zondig kapitalisme, op grond van do over
weging dat do meerderheid der Inlandsche be
volking in ellendige levensomstandigheden ver
keert. Eerbiediging van cn verdraagzaamheid 
jegens andere godsdienstige gezindten dienen 
te worden betracht, doch voor do zedelijke 
opvoeding van het volk wordt in den Islam als 
prediker van democratischo ideeën naast hoog- 
houding van het Gezag, do godsdienst bij uit
nemendheid gezien. Gelijke behandeling van 
alle gezindten wordt gevraagd, doch overigens 
blijve de Staat ontoegankelijk voor den invloed 
van welke religie ook. De hoofdpunten van het 
werkprogramma betroffen: bestuursdecontrali- 
satio en kiesrecht, bewegingsvrijheid, onderwijs, 
godsdienst, rechtswezen, landbouw on nijverheid, 
financiën en belastingwezen, sociale vraagstuk
ken on landsverdediging.

In het laatst van 1917 sloot dc S. I. zich aan 
bij hot Nationaal-Comitê,, gevormd uit vertegen
woordigers van allo Inlandsche voreenigingen, 
met het dool samonworking tot stand te brongen. 
Een door dit Comité aangowende poging om ge- 
zamonlyk candidaten voor den Volksraad aan 
te bevelen, faalde door het uiteenloopon der 
belangen. Op hot Bandoeng Congres was do 
vraag reeds ter sprake gebracht of do S. I. zich

!

' >

: e ven«,
geheel vruchteloos mocht, blijk- n, indien de parle
mentaire actie geen succes zou hebben omdat zij 
voortdurend stuï : e op dc vestingen: willekeur en 
verdrukking, dc besturen der S.I. zouden weten 
zich op te offeren voor hun land en hunne landge- 
nooton, wanneer zulks waarlijk noodig mocht zijn. 
Hot voorstel der Semarangsche S. I. om do motie 
der C. S. I. inzake Indië-Weerbaar in te trekken, 
word intusschen verworpen. De ambtenaren 
worden op dit congres voorgestold als werk
tuigen van het Gouvcrnoment, wier werk uit
sluitend bestaat in het bcvoordeeJon van heti

Gouvernement; dc bevolking zou slechts als 
belastincobject dienen. De heer Abdoel Moois 
bracht voorts verslag uit van een onderhoud, dat 
hij had mot eenige heeren van hetsuikersyndi- 
eaat te ’s-G raven hage over misstanden bij de 
suikerindustrie, welke hij weet aan het systeem, 
dat bij die industrie wordt toegepast, waardoor 
die cultuur lijkt op dwangcultuur. Dientengevol
ge werden als wenschcn uitgesproken: geen 
bestuursinmenging meer bij don grondverhuur; 
vaststelling grondprijzen naar vraag en aanbod; 
de suikerindustrie moet ertoe medewerken dat 
in het eind de Inlandsche grondeigenaar ook

:
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king. Onder deze laatste trok immers de kapitalis
tische groep van politiek-cconomischc„ondordruk - 
kers” en „overhcerschers” het meest de aandacht. 
De in hot Marxisme zoo tendentieus geplooide 
scheidingslijn tusschen arbeider en kapitalist moest 
hier — zoo goed en zoo kwaad het ging — samen
vallen met die tusschen ovorhecrschcnde en over- 
heerschtc rassen. Van de socialistische dogma’s 
werd de massa-irriteerendo waarde ingezien; van 
de werking daarvan op apathische gemoederen 
werd veel goeds verwacht voor de opwekking der 
volkslagen tot lotsverbetering-actie. De leden der 
S. I. Centrale, die zich gingen toeleggen op het be
grijpen der socialistische theorieën, begonnen in te 
zien dat de economische impasse, waarin de stroo- 
ming dreigde te geraken, kon worden vermeden 
met behulp van krachten in die theorieën ge 
legen. Deze zijn toch, z.a. de economische wor
steling in Europa had getoond, bij machte om dc- 
aandacht van het volk gestadig te boeien en het 
zelfbewustzijn te versterken. Waar andere mid
delen blijkbaar hadden gefaald, zouden die theo
rieën wellicht dc leuzen kunnen worden voor 
eendrachtige massa-actie.

Dc S. I. leiders, die medewerking van vreemd 
ras aan hunne vereenigingsactie bleven wantrou
wen, gingen met de zwenking in internationaal- 
socialistisclie richting mee, toen een deel van het 
Centraal bestuur voorging, en de nieuwe strijd- 
methoden aanwees, z.a. organisatie van de prole
tarische massa van arbeiders en landbouwers voor 
den cconomisehcn strijd tegen de kapitalistische 
klasscn. Tegenover die qualitaticf sterke minder
heid in de centrale leiding staat de nationaal- 
democratische groep, die den socialen vooruit
gang wil bevorderen door bij de gestelde machten 
steeds aan te dringen op hervormingen, op uit
breiding van het onderwijs, afschaffing van hei - 
rendiensten, verlichting van belastingdruk en 
opheffing van hot particulier landerijen-bezit. 
Een derde groep omvat degenen, die van den 
godsdienst alle heil verwachten, on het religieus 
clement leggen in de aan dc orde zijnde maat
schappelijke vraagstukken. De söcialistischi- 
geestesstrooming had zich reeds ge uit, 
leen in geschrifte. Daadwerkelijk was men hier 
en daar overgegaan tot massa-actie; uiteraard 
het eerst daar, waar de organisatie het sterkst is. 
n.J. bij de vakvereenigingen, welke sedert jaren 
onder ambtenaren en beambten waren gevormd. 
Als economisch strijdmiddel v/as de solidariteits- 
staking de meest aangewezene, en dit middel 
werd in het laatst van 1017 door den bond van 
Inlandsch pandhuispersoneel aangegrepen, naai- 
aanleiding van oen ontslag-kwostie. De bond 
meende op die wijze, onder invloed der 8. I. Cen
trale, zich te moeten schrap zetten tegen de K<- 
gcering.

Zooals hiervoren vermeld, iiad liet revolution 
nair sentiment in de 8. I. leiding een doctrinair 
socialistisch karakter gekregen, wat duidelijk 
bleek op het derde Nationaal Congres. De stem
ming was even verbitterd als een jaar tevoren. 
Naar aanleiding van een rede over bestuurslid-- 
vorming, welke besloten werd met een verklaring 
dat het streven dor 8. 1. moet zijn om den volks 
wil souverein te maken, merkte de heer Tjakiu 
Amin&tft op, dat wanneer groote hervormingen 
niet spoedig komen, de 8. I. en de andere ver- 
eenigingen zelf de zaak ter hand moeten nemen 
en zelf oprichten gemeentelijke, gewestelijke en

van eenige bemoeienis met den Volksraad zou 
°nthouden, waar de samenstelling van dat college, 
— immers voor een groot deel gekozen door locale 
raden, waarin dc Inlandsche bevolking geen 
invloed had — het democratisch bewustzijn niet 
bevredigde. De heer Abdoel Moeis betoogde toen 
met klem, dat de S.T. ondanks hare bezwaren 
tegen den Volksraad, toch vertegenwoordigers 
daarheen had af te vaardigen, om bij dc hand te 
zijn en te voorkomen dat de ïnlandsclie huis
houding in de war werd gestuurd, dat de rechten 
der bevolking haar worden ontfutseld. De S. I. 
moet medewerken aan het opzetten van een nieuw 
gebouw, aan het instellen van een ware volks
vertegenwoordiging. In den op 18 Mei 1918 ge- 
openden Volksraad namen zitting de hoeren 
R. O. S. TjAkra Amin&ta als benoemd, en 
Abdoel Moeis als gekozen lid. Aan de beraad
slagingen werd door deze S. I. leiders van meet 
af aan met groote energie en met talent deelge
nomen. Elke gelegenheid wordt tebaatgenomen 
om voor de rechten en belangen der bevolking 
op te komen.

Derde Nationaal Congre s. Het 
derde Nationaal Congres, van 29 September —(> 
October 191S te Soerabaja gehouden, openbaarde 
ren nieuwe g- estesstreoming in dj beweging. 
Naar het congres waren door 87 S. I. ver- 
eenigingen afgevaardigden gezonden, die totaal 
450.000 leden vertegenwoordigden. Ook hier 
werden in het openbaar de meest actueele 
staatsrechtelijke en economische vraagstukken 
besproken, doch op een wijze, welke afweek 
van de vorige. Was uit liet eerste nationaal 
congres gebleken, dat dc S. I. actie zich agressief 
richtte tegen de ambtenaren, doch niet- tegen do 
Regeering, met wie steeds loyale samenwerking 
werd gezocht, op het tweede congres was openlijk 
stelling genomen tegen dc Landsregeering, als 
hoofd der ambtenarij, van welker centrum blijk
baar geen groote hervormingen waren te ver
wachten. Uit- het derde congres bleek ten duide
lijkste dat het revolutionnair sentiment een 
socialistisch karakter had gekregen, er werd front 
gemaakt tegen de Regeering en het Bestuur, voor 
zoover zij optreden als beschermers van het ka
pitalisme, als ruggesteun, als orgaan van dat zon
dige kapitalisme. Psychologisch gemeten be
duidde dit een zwenking der S. I. tactiek in 
Marxistisch-socialistische richting, een aanvaar
ding der klassen trijd- hem ie, met hare voorop
stellingen en gevolgen. Die theorie werd in be
ginsel aanvaard als middel van kennelijk groote 
propagandistische waarde. Dean nnemi i g van deze 
politiek-cconomische strijdwijze was voor de 
centrale leiding onvermijdelijk, wilde de innerlijke 
verdeeldheid, ontstaan door den gestadig in- 
druppelenden invloed der revolutionnair-socia- 
listische propaganda, niet tot openlijke breuk lei
den tusschen de zich vormende partijen in het 
hoofdbestuur. En dit bestuur zag wel in, dat de 
toenemende invloed der I. S. D. V. op de massa 
der landbouwers en loonarbeiders in eenige cen
tra der suikerindustrie bezig was het gezag der S. 
I. te ondermijnen. Van de verschillende aspecten, 
waarin het socialisme zich voordoet, werd het voor 
de groote massa prikkelende gekozen, n.1. de strijd 
tegen het kapitalisme. De groote klassenstrijd t us
schen arbeid (proletariaat) en kapitaal (bour
geoisie) moest voor Indië’s bodem er een zijn tus
schen de inlandsche en de niet-inlandsche bevol-

niet al-
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rogcntschaps-volksraden en een werkohjken 
Volksraad voor Indië. De Voorzitter, do dobatten 
resumoorond, wees erop dat liet kapitaal wordt 
aangezien on voorgesteld als de algcmcenc vijand, 
tegen wicn de algcmcenc strijd moet worden aan- 
gcbondon. Die vijand geniet de steun der Rcgec- 
ring, vervolgde hij, heeft ambtenaren, politie en 
militie in dienst. De arbeidersbevolking van 
Java geniet geen bescherming van Overheids
wege. ze heeft die nooit gehad en ook nu, na een 
eeuw onder de Regcering van Nederland te heb
ben gestaan, is zij daarvan verstoken. De wet
gever moot ingrijpen en Indië moet ook zijn ar
beidswet hebben, minimumloonen, verbod van 
vrouwen- en kinder-arbeid, maximum-arboids- 
duur, oudex-domsverzekering; zij moeten bij de 
wet worden vastgesteld en de werkgever moet tot 
medewerking worden verplicht. Terzake vrage 
de Regcering niet het advies van het suiker- 
syndicaat, maar van de S. I. Intussckcn zal de 
S. L de Inlandsche organisaties in actie brengen 
om den strijd tegen het kapitalisme in te zetten 
en de werklieden te organiseeren. Op een der 
volgende congresdagen ging de heer Sëmaoen 
zelfs zoover, dat hij de ethische politiek slecht 
vond, waar ze door het onderwijsstelsel de boter 
opgeleiden van hot volk scheidt en vervreemdt.

De beteckenis van het jongste Natipnaal Con
gres der 8. I. vond uiteraard uitvoerige bespre
king in de pers. In het orgaan dor I. S. D. V., 
„Het Vrije Woord’' werd verklaard, dat de actie 
dier socialistische partij dezen ommekeer in de 
S. I. beweging voor een groot deel heeft beïn
vloed. Voorts werd getuigd, dat alleen dc socia
listische klasscactic tot machtsvorming kan lei
den. en dat die actie het overheerschendc clement 
in de S. I. beweging zal gaan vormen.

Op welke wijze de door het blad gepropageerde 
klassenstrijd in de practijk tot uiting komt, is in- 
tusschon gebleken tijdens de massa-uitspattingen 
in de Somarangsche invloedssfeer der 1. 8. D. V., 
met name in Koedoes en Dëmak in October-- 
X o v omber 1018.

D e iS a j’ è k a t I s 1 a m i n d e n Vol Ie s- 
r a a d. Ook in den Volksraad werd de richting 
der 8. I. leiding en beweging besproken. De 
Voorzitter der Centrale 8. I. achtte het raadzaam 
op I I November 1018 een uiteenzetting te geven 
van do geschiedenis van hot ontstaan en den 
L'ioei der 8. I., en van de factoren, welke mede
gewerkt hebben tot hot innemen van het huidige 
standpunt en het bepalen dor tegenwoordige 
richting dier vereeniging. De geboorte der 8. I. 
verklarende als oen uiting van reeds lang be
slaande ingehouden eisehen om het bestaande 
ui hel sociale zoowel als in het economische leven 
te verbeteren, dient in de beweging te worden ge
zien een krachtig protest logen de in menig op
zicht gebrekkige rechtsbedoeling: tegen de in de 
wetgeving volgehouderi en te ver doorgedreven 
rassen-onderscheiding; legen het feodale ambte
narendom, met de daarmede noodwendig ge
paard gaande willekeur kortom het doel der ver
eeniging reikt oneindig verder dan zooals het om 
schreven is in de statuten. Volmondig en open
hartig moest de spreker bekennen, dat men bij de 
geboorte der S. I. zeer voorzichtig was en ook 
moest zijn met het oog op art .111 lieg.reglement, 
dat vercenigingen en vergaderingen van staat
kundigen aard absoluut verbood. De. 8. I. moest 
dus in schijn als eenvoudige economische ver

eeniging worden geboren. De 8. I. ontdekte al 
spoedig, dat op economisch terrein dc Inlander 
bitter weinig kans van slagen zou hebben, be
lemmerd als hij is door oen tekort aan rochtcn en 
een teveel aan verplichtingen. Zij moest daarom 
haar strijd naar politiek terrein verplaatsen, of 
beter gezegd: aan twee fronten strijden, het 
nomischc en het politieke. Den invloed schetsen
de der I. 8. D. \ . op de 8. I. verklaarde de heer 
Tjakra Aminata voorts, dat waar ook de 8. I. 
in haar streven tot verheffing der bevolking zich 
genoopt ziet tot het bestrijdon van het zondig 
kapitalisme, in de middelen van beide verceni
gingen overeenkomst bestaat, en samengaan 
mogclijk en wenschclijk is, zonder dat van weder- 
zijdsche . invloed sprake behoeft te zijn. En tot die 
overeenkomst der middelen behoort wel het or- 
ganiscercn der massa. Hij wees er voortsop, dat 
waar bij de suikerindustrie een wanverhouding 
bestaat tussehon de twee tegenover elkaar staan
de machten, kapitaal en arbeid, en waar de 
grootere, de sterkere partij,^ het suikcrkapitaal, 
daarbij nog in vele opzichten gesteund wordt 
door dc Regcering, conflicten onvermijdelijk zijn. 
Op dc vraag of hij met „zondig kapitalisme” be
doelde dat er twee soorten kapitalisme zijn, of dat 
hij elk kapitalisme hekelt, verklaarde de heer 
Tjakrii Aminata eenige dagen later dat het bui- 
tenlandsch kapitalisme in Indië zich in de meest 
zondige gedaante vertoont. Op het verwijt dat hij. 
zich ophield met de verkondiging van weten
schappelijk afgedane Marxistische theorieën, ver
klaarde hij dat de huidige richting der S. I. wordt 
afgebakend door dc natuurlijke omstandigheden, 
niet gebaseerd is op theorieën, maar op de bloote 
werkelijkheid.

In den Volksraad word de weifelende houding 
der Centrale leiding aan eenc critiek onderwor
pen. Het hoofdbestuur weet niet welke weg zal 
worden ingeslagen, den revolutionnairen der so
cialistische Sëmaoen-fractic öf den parlemen
tairen der nationaal-demoeratischc Abdocl Moeis- 
partij. Men weet nog niet welke beweging het 
eerst dient te worden bevorderd, die voor de 
godsdienstige, de politieke of wel de economische 
ontwikkeling. Voor de ontwikkeling in godsdien
stige richting is kort tevoren de weg aangewezen 
door de oprichting van het Moslimsch Comité, de 
'Tentara Kangdjeng Nabi Mohamad. In haar 
antwoord op het verslag van den Volksraad over 
dc aanvullingsbegrooting 1919 wees de Regcering 
erop, dat een deel der centrale leiding zich op be- 
denkelijko wijze in verkeerde richting heeft laten 
medeslepen; een critiek, welke iu den Volksraad 
weinig bestrijding vond.

De revolutionnaire gebeurtenissen in Europa 
zouden hun weerslag ook in Indië hebben. Den 
lGden November 1918 werd op instigatie van het 
8. D. A. P. lid van den Volksraad, den heer Cra- 
mer, met de voormannen van 8. I-, B. O. en 
Insulinde dc z.g. radicale concentratie gevormd, 
die zeven dagen later hare Nota overlegde bij het 
verslag der commissie van rapporteurs nopens 
den door de Regcering, blijkens hare verklaring 
van 18 dier maand door haar te volgen koers. In 
dh' van het Democratisch Blok, geteekend o.m. 
door de hoeren Abdocl Moeis en Tjakra Aminata, 
werd de eenige weg aangegeven, welken de Re
gcering volgens de stellers zal hebben te begaan, 
opdat zonder verstoring der orde hare goede voor
nemens zullen kunnen worden verwezenlijkt. Die
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van eenigc bemoeienis met den Volksraad zou king. Onder doze laatste trok immers do kapitalis
°nthouden,wr*ar de samenstelling van datcollcgc, tische groep van politiek-cconomisclie„oiidordruk -
- - immers voor een groot deel gekozen door locale kers” en „ovcrhcerschcrs” hot meest do aandacht,
raden, waarin de Inlandsclie bevolking geen De in het Marxisme zoo tendentieus goplooidc
invloed had het democratisch bewustzijn niet scheidingslijntusschonarbeiderenkapitalistmoest
bevredigde. De heer Abdocl Moois betoogde toen hier 
met klem, dat de S.I. ondanks hare bezwaren vallen met die tusschon ovorhecrschcnde en over-
tegen den Volksraad, toch vertegenwoordigers heerschte rassen. Van de socialistische dogma’s
daarheen had af te vaardigen, om bij de hand te werd de massa-irriteorendo waarde ingezien; van
zijn en te voorkomen dat de Inlandsclie huis- de werking daarvan op apathische gemoederen
houding in de war werd gestuurd, dat do rechten werd veel goeds verwacht voor de opwekking der
der bevolking haar worden ontfutseld. De S. I. volkslagen tot lotsverbetering dictie. De leden der
moet medewerken aan het opzetten van een nieuw S. I. Centrale, die zich gingen toeleggen op het bo-
gebouw, aan het instellen van een ware volks- grijpen der socialistische theorieën, begonnen in te
vertegenwoordiging. In den op IS Mei 191S ge- zien dat de economische impasse, waarin de stroo-
ojiendcn Volksraad namen zitting de hoeren ming dreigde te geraken, kon worden vermeden
R. O. S. Tj&kra Aminata als benoemd, en met behulp van krachten in die theorieën ge
Abdoel Moeis als gekozen lid. Aan de beraad- legen. Deze zijn toch, z.a. de economische wor
slagingen werd door deze S. I. leiders van meet steling in Europa had getoond, bij machte om dr
af aan met groote energie en met talent dcelge- aandacht van het volk gestadig te boeien en het
nomen. Elke gelegenheid wordt tehaatgenomen zelfbewustzijn te versterken. Waar andere inkl
om voor de rechten en belangen der bevolking delen blijkbaar hadden gefaald, zouden die theo-
op te komen. rieen wellicht de leuzen kunnen worden voor

Derde Nationaal Congres. Het 
derde Nationaal Congres, van 29 September—6 
October 191S tc Socrabaja gehouden, openbaarde 
«en nieuwe g estes5trcoming in de beweging.
Naar het congres waren door 87 S. I. ver 
eenigingen afgevaardigden gezonden, die totaal 
450.000 leden vertegenwoordigden. Ook hier 
werden in het openbaar de meest actueele 
staatsrechtelijke en economische vraagstukken den cconomisehen strijd tegen de kapitalistische
besproken, doch op een wijze, welke afweek klassen. Tegenover die qualitaticf sterke mindcr-
van de vorige. Was uit liet eerste nationaal heid in de centrale leiding staat dc nationaal
congres gebleken, dat de S. I. actie zich agressief democratische groep, die den socialen vooruit
richtte tegen de ambtenaren, doch niet tegen de gang wil bevorderen door hij de gestolde machten
Regccring, met wie steeds loyale samenwerking steeds aan te dringen op hervormingen, op uit
werd gezocht, op het tweede congres was openlijk breiding van liet onderwijs, afschaffing van hei
stelling genomen tegen de Landsregeering, als 
hoofd der ambtenarij, van welker centrum blijk
baar geen groote hervormingen waren tc ver
wachten. Uit het derde congres bleek ten duide
lijkste dat het revolutionnair sentiment een 
socialistisch karakter had gekregen, er werd front 
gemaakt tegen de Regeeringen het Bestuur, voor 
zoover zij optreden als beschermers van het ka
pitalisme, als ruggesteun, als orgaan van dat zon
dige kapitalisme. Psychologisch gemeten be
duidde dit een zwenking der S. I. tactiek in 
Marxistisch-socialistische richting, een aanvaar
ding der klus; en trijd- heruie, met hare voorop
stellingen en gevolgen. Die theorie werd in be
ginsel aanvaard als middel van kennelijk groote 
propagandistische waarde. Deaanncmi ig van deze 
politiek-economische strijdwijze was voor de 
centrale leiding onvermijdelijk, wilde de innerlijke 
verdeeldheid, ontstaan door den gestadig in- 
druppelenden invloed der revolutionnair-soeia- 
iistische propaganda, niet tot openlijke breuk lei
den tu88chen de zich vormende partijen in het 
hoofdbestuur. En dit bestuur zag wel in, dat de 
toenemende invloed der I. 8. D. V. op de massa 
der landbouwers en loonarbeiders in eenige cen
tra der suikerindustrie bezig was het gezag der 8.
I. te ondermijnen. Van de verschillende aspecten, 
waarin het socialisme zich voordoet, werd het voor 
de groote massa prikkelende gekozen, n.1. de strijd 
tegen liet kapitalisme. De groote klassenstrijd tus- 
schen arbeid (proletariaat) en kapitaal (bour
geoisie) moest voor Indië’s bodem er een zijn tus- 
schen de inlandsclie en de niet-inlandscho bevol-

zoo goed en zoo kwaad het ging samen-

eendrachtige massa-actie.
Dc S. I. leiders, die medewerking van vreemd 

ras aan hunne vcreenigingsactie bleven wantrou
wen, gingen met de zwenking in internationaal- 
socialistische richting mee, toen een deel van het 
Centraal bestuur voorging, en de nieuwe strijd- 
methoden aanwees, z.a. organisatie van de prole
tarische massa van arbeiders en landbouwers voor

rendiensten, verlichting van belastingdruk en 
opheffing van het particulier landerijen-bezit. 
Een derde groep omvat degenen, die van den 
godsdienst alle heil verwachten, en het religieus 
clement leggen in de aan de orde zijndo maat 
schappcl ijke vraagstu kken 
geestes8trooming had zich reeds geuit, 
leen in geschrifte. Daadwerkelijk was men hici 
en daar overgegaan tot massa actie; uiteraard 
het eerst daar, waar de organisatie het sterkst is. 
n.1. bij de vakvereenigingen, welke sedert jaren 
onder ambtenaren en beambten waren gevormd. 
Als economisch strijdmiddel was de solidaritoits 
staking de meest aangewezene, en dit middel 
werd in het laatst van 1917 door den bond van

De socialistisch!
niet al

Tnlandsch pandhuispersoneel aangegrepen, naar 
aanleiding van een ontslag-kwestie. De bond 
meende op die wijze, onder invloed der 8. I. Cen
trale, zich te moeten schrap zetten tegen de Re- 
geering.

Zooals hiervoren vermeid, had het revolution
nair sentiment in de 8. J. leiding een doctrinair 
socialistisch karakter gekregen, wat duidelijk 
bleek op het derde Nationaal Congres. De stem
ming was ovon verbitterd als een jaar tevoren. 
Naar aanleiding van een rede over bestuurskei-- 
vorming, welke besloten werd met een verklaring 
dat het streven der 8. 1. moet zijn om don volk-, 
wil souverein te maken, merkte de heer Tj ultra 
Amindtit op, dat wanneer groote hervormingen 
niet spoedig komen, de 8. 1. en de andere ver- 
cenigingen zelf de zaak Ier hand moeten nemen 
on zelf oprichten gemeentelijke, gewestolijke en
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regentschap»-volksraden en 
Volksraad voor Indic. l)e Voorzitter, do do batten 
resumoorond, wees erop dat liet kapitaal wordt 
aangezien on voorgesteld als de algemeene vijand, 
tegen wien de algemeene strijd moet worden aan
gehouden. Die vijand geniet de steun der Rcgee
ring, vervolgde hij, heeft ambtenaren, politic en 
militie in dienst. De arbeidersbevolking van 
Java geniet geen bescherming van Overheids
wege. ze heeft die nooit gehad en ook nu, na een 
eeuw onder de Rcgeering van Nederland te heb
ben gestaan, is zij daarvan verstoken. De wet
gever moot ingrijpen en Indic* moet ook zijn ar
beidswet hebben, minimumloonen, verbod van 
vrouwen- en kindcr-arbcid, maxi mum-arbeids
duur, ouderdomsverzekcring: zij moeten bij de 
wet worden vastgcsteld en de werkgever moet tot 
medewerking worden verplicht. Terzake vrage 
de Rcgeering niet het advies van het suiker- 
.syndicaat, maar van de 8. 1. Intussclien zal de 
S. I. de Inlandsche organisaties in actie brengen 
om den strijd tegen het kapitalisme in te zotten 
en de werklieden te organiseeren. Op een der 
volgende congresdagen ging de heer Sëmaocn 
zelfs zoover, dat hij de ethische politiek slecht 
vond, waar ze door het onderwijsstelsel de beter 
opgeleiden van het volk scheidt en vervreemdt.

De beteckenis van het jongste Natipnaal Con
gres der 8. I. vond uiteraard uitvoerige bespre
king in de pers. In het orgaan dor I. 8. D. Y., 
..Het Vrije Woord” werd verklaard, dat de actie 
dier socialistische partij dezen ommekeer in de 
8. I. beweging voor een groot deel heeft bein- 
vloed. Voorts werd getuigd, dat alleen de socia
listische klasseactie tot machtsvorming kan lei
den, en dat die actie het overheersehonde element 
in de 8. I. beweging zal gaan vormen.

Op welke wijze de door het blad gepropageerde 
klassenstrijd in de practijk tot uiting komt, is in- 
tusschon gebleken tijdens de massa-uitspattingen 
in de Semarangsche invloedssfeer der 1. 8. D. \\, 
met name in Koedoes en Dëmak in Oetobcr 
November Ii)IS.

De 8 a ]• è kat I s 1 a m i n d e n V o 1 k s- 
r a a d. Ook in den Volksraad werd de richting 
der 8. I. leiding en beweging besproken. De 
Voorzitter der Centrale 8. I. achtte het raadzaam 
op I I Xovemher 1018 
van de geschiedenis van het ontstaan en den 
groei der 8. I., en van de factoren, welke mede- 
ji werkt hebben tot het innemen van het huidige 
standpunt en het bepalen fier tegenwoordige 
richting dier vereeniging. De geboorte der 8. I. 
verklarende als een uiting van reeds lang bo- 
.taande ingehouden cisehon 
in het sociale zoowel als in het

wcrkolijken eeniging worden geboren. De 8. I. ontdekte al 
spoedig, dat op economisch terrein de Inlander 
bitter weinig kans van slagen zou hebben, be
lemmerd als hij is door een tekort aan rechten en 
een teveel aan verplichtingen. Zij moest daarom 
haar strijd naar politiek terrein verplaatsen, of 
beter gezegd: aan twee fronten strijden, het 
nomische en het politieke. Den invioed schetsen
de der J. 8. D. \ . op de 8. I. verklaarde de heer 
Tjakra Aminatu voorts, dat waar ook de S. I. 
in haar streven tot verheffing der bevolking zich 
genoopt ziet tot het bestrijdon van het zondig 
kapitalisme, in de middelen van beide vereeni- 
gingen overeenkomst bestaat, en samengaan 
mogelijk en wenschelijk is, zonder flat van weder- 
zijdschc , invloed sprake behoeft te zijn. En tot die 
overeenkomst der middelen behoort wel het or- 
ganiscercn der massa. H ij wees er voorts op, dat 
waar bij de suikerindustrie een wanverhouding 
bestaat tussehen de twee tegenover elkaar staan
de machten, kapitaal en arbeid, en waar de 
grootere, de sterkere partij,^ het suikcrkapitaal, 
daarbij nog in vele opzichten gesteund wordt 
door de Rcgeering, conflicten onvermijdelijk zijn. 
Op de vraag of hij met „zondig kapitalisme” be
doelde flat er twee soorten kapitalisme zijn, of dat 
hij elk kapitalisme hekelt, verklaarde de heer 
Tjakra Aminatu eenige dagen later dat het bui- 
tcnlandsch kapitalisme in indic* zich in de 
zondige gedaante vertoont. Op het verwijt dat hij 
zich ophield met de verkondiging van weten
schappelijk afgedane Marxistische theorieën, ver
klaarde hij dat de huidige richting der S. I. wordt 
afgebakend door de natuurlijke omstandigheden, 
niet gebaseerd is op theorieën, maar op de blootc 
werkelijkheid.

Jn den Volksraad werd do weifelende houding 
der Centrale leiding aan ccnc critiek onderwor
pen. Het hoofdbestuur weet niet welke weg zal 
worden ingcslagcn, den revolutionnairen der so
cialistische Semaocn-fractie óf den parlemen
tairen der nationaal-democratischc Abcloel Moeis- 
partij. Men weet nog niet welke beweging het 
eerst dient te worden bevorderd, die voor de 
godsdienstige, de politieke of wel de economische 
ontwikkeling. Voor de ontwikkeling in godsdien
stige richting is kort tevoren de weg aangewezen 
door fle oprichting van het Moslimsch Comité, de 
Tentara Kangdjeng Nabi Moliamad. In haar 
antwoord tip het verslag van den Volksraad over 
de aanvullingsbcgrooting 1919 wees de Rogcering 
erop, dat een deel der centrale leiding zich op be
denkelijke wijze in verkeerde richting heeft laten 
medeslepen; een critiek, welke iu den Volksraad 
weinig bestrijding vond.

De revolutionnaire gebeurtenissen iu Europa 
zouden hun weerslag ook in Indië hebben. Den 
lOden November 1918 werd op instigatie van het 
8. D. A. P. lid van den Volksraad, den heer Cra- 

mot de voormannen van S. I.. B. O. en

een

eco-

:
i

:

meest

^ »

uiteenzetting te geven

;:

hot bestaande
onomisehc leven 

i<• verbeteren, dient iu rb* beweging te worden ge
zien een krachtig protest tegen de in menig op
zicht gebrekkige rechtsbedoeling: tegen de in fle 
wetgeving volgchoudon en te ver doorgedreven 
rassen-onderscheiding; tegen liet feodale ambte
narendom, met fle daarmede noodwendig ge
paard gaande willekeur, kortom het doel der ver
eeniging reikt oneindig verder dan zooals hot om 
schreven is in de statuten. Volmondig on open
hartig moest de spreker bekennen, dat men bij de 
geboorte der 8. I. zeer voorzichtig was cn ook 
moest zijn met het oog op art. 11 1 Reg. reglement, 
dat vereonigingon en vergaderingen van staat
kundigen aard absoluut verbood. De 8. I. moest 
dus in schijn als eenvoudige economische ver-

*
mor,
Insulindc de z.g. radicale concentratie gevormd, 
die zeven dagen later hare Nota overlegde bij het 
verslag der commissie van rapporteurs nopens 
den door de Rogcering, blijkens hare verklaring 
van 18 dier maand door haar te volgen koers. In 
die van het Democratisch Blok, geteekend o.m. 
door de hoeren Abdoel Moois en Tjakra Aminata, 
werd de eenige weg aangegeven, welken do Re- 
gcering volgens de stellers zal hebben te begaan, 
opdat zonder verstoring der orde hare goede voor
nemens zullen kunnen worden verwezenlijkt. Die

*
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hun kant met de Regeering samen willen werken 
in het belang van hun land en volk, getuige de 
aanwezigheid dier voormannen in den Volksraad, 
Gemeenteraden, Commissies, enz., getuige ook 
de goede wil dier voormannen om zich steeds te 
verstaan met de betrokken autoriteiten in span
nende aangelegenheden, een goede wil die ge
kwalificeerd wordt als een poging om te stichten 
„een staat in den staat.” Mogen die voormannen 
niet gonoodzaakt worden het parlementaire pad 
te verlaten, om een andoren weg in te slaan. Dit 
zou een ramp zijn, die niet kan worden overzien. 
Aldus do vice-president der C. S. I. in den 
volksraad. De verandering in de mentaliteit der 
algcmceno S. 1. leiding heeft uiteraard ook de 
aandacht getrokken der parlementaire kringen in 
Nederland, hetgeen blijkt uit de beschouwingen 
daarover tijdens de behandeling der Indische 
begrooting en aanvullings-begrooting voor 1919. 
Naar aanleiding van een opm rkingin hci vooi- 
loopig vt rslag der Tweede Kamer, dat de aan
dacht der bevolking zou kunnen worden geves
tigd op het goede, dat de S. I. op economisch ge
bied kan tot stand brengen, werd in de Memorie 
van antwoord van 27 Maart 1919 twijfel uit
gesproken of het wel op den weg der Regeering 
kan liggen zulks te doen, zoolang bij do leiders 
zelven do .drang ontbreekt om de in die vereeni- 
ging levende krachten meer in deze richting aan 
te wenden. Dc Regeering wijst er voorts op dat 
het beeld der S.I., geschetst in de inleiding tot het 
Koloniaal Verslag van 1917, zich in het afge^ 
loopen jaar eenigszins heeft gewijzigd. De S. I. 
heeft zich meer van de Regeering afgewend en 
zich geschaard aan de zijde yan aan het bestaand 
gezag vijandige elementen/ > >

De revolutionnaire strooming, welke zich ook 
in de Inlandsclie beweging heeft uitgestort, is in 
den laatsten tijd zoodanig in kracht toegenomen, 
dat het verband door dc 8. I. gelegd, hier en daar 
kon worden misbruikt om te trachten actief in 
te grijpen in het maatschappelijk gebeuren, en 
de openbare orde te verstoren.

Nu de organisatie den leden zeker machtsbe
wustzijn heeft bijgebracht, konden allerlei on
rustige en kwaadwillige elementen door extremi-- 
tische leiders worden opgewekt tot gewelddadige 
massa-actie. Het ligt in de rede dat dergelijke 
geestesstroomingen aansluiting zoeken bij de zoo 
samengestelde 8. 1. beweging ,omdat deze doorge
drongen is tot de onderste lagen der Inlandsclie 
samenleving. De Kaoom Tani, Bocroeh dan 
Kerée (boeren- en arbeiders-, eigenlijk prole
tariërs-bonden) en de in den allerlaatston tijd 

‘(Koedoes, Mcnadp, 8olo, Geroet) op den voor
grond getreden al dan niet fanatieke verzets-orga- 
nisatics, in West-Java 8. I. afdeeling B. of 8. J. - 
gcheeton, hebben meer een parasitair karakter, 
dan dat zij in wezen een organisch geheel zouden 
uitmaken van de Sarèkat Islam beweging.

Literatuur: Galmton, La 8arckat Islam, Revue 
du monde Muselman 1912; Tertius, Indische bcyj 
weging en gezagsbeleid, Koloniaal Tijdschrift; 
1913; Walbeehm, Oetoesan Hindia en 8. I., Kolo 
niaal Tijdschrift 1913; Ger. 8. 8. ,). Ratu Langi. 
Serikat Islam, Onze Koloniën I no. -1. 1913; J. de 
Gruyter, De Indische beweging, De Beweging- 
September 1913; W. Kerremans, De 8. I. en de 
Toekomst, Vragen van den dag, Mei 1914; Mr. L. 
H. Bromberg, De Inlandsclie Beweging op Java. 
Gids, October - November 1914; L. R. W.

weg is niet die, aangegeven in de llegeeringsbood- 
schap, namelijk die van onomlijnde beloften en 
vage in-uitzichtstellingen, doch deze: Er worde 
onverwijld een Vóórparlement of Nationale Raad 
bijeengeroepen, samengesteld in streng demo
cratische verhouding door en uit vertegenwoor
digers van alle politieke organisaties, zoomede 
uit afgevaardigden van bijzondere nog niet in 
politieke organisaties begrepen groepen. Dit 
vóór-parlement zal tot taak hebben dc spoedige 
samenstelling eener voorloopigo constitutie, om 
dan plaats te maken voor een definitieve volks
vertegenwoordiging. -Voorts verklaarden de on- 
derteekenaars uitdrukkelijk de verantwoordelijk
heid voor eventucele ordeverstoringen bij niet 
volgen van dezen eenigen weg af te wijzen.

Op 25 November werd door de concentratie een 
motie ingediend, waarin gevraagd wordt om een 
uit en door het volk gekozen parlement met vol
ledige wetgevende bevoegdheid, en de instelling 
van een aan dat parlement verantwoordelijke 
Regeering vóór de op 1921 vastgesleldc beëindi
ging van het mandaat van den bestaanden Volks
raad. Blijkens het voorloopig verslag over de mo
tie, dd. 30 November, hebben de voorstellers der 
motie verklaard genoegen te nemen met de instel
ling van een commissie, die de hervormingen zal 
voorbereiden, en waarin de vertegenwoordigers 
der organisaties zitting zullen nemen.

Het op 2 December 1918 ter kennisse van den 
Volksraad gebracht Regeeringsantwoord op de 
algemeene beschouwingen betreffende de aan- 
vullingsbegrooting van 1919 bevatte mede een 
critiek op de houding der S. I. leiding. De Regee
ring kon niet medegaan met de wijze, waarop de 
verantwoordelijkheid voor het optreden van 
plaatselijke S. I. vereenigingen van het Centrale 
bestuur werd afgewenteld; het moge juist zijn, 
dat de autonomie der verschillende afdeelingen 
eischt en medebrengt, dat in plaatselijke aange
legenheden en acties aan haar de noodige vrijheid 
wordt gelaten, de keuze van de middelen en de 
wijze waarop deze worden gehanteerd, de tactiek 
welke wordt gevolgd, zijn geen kwesties van 
plaatselijken aard, doch rakend dc geheele S. 1. 
organisatie, welke naar het optreden van de af
deelingen naar buiten wordt beoordeeld, en er in 
haar eigen belang voor heeft te waken, dat zij 
dat oordeel kan doorstaan. Voorts herhaalde de 
Regeering haar bereidverklaring tot samenwer
king met de S. I. op het rmvangrijke arbeidsveld 
door haar statuten bestreken, namelijk in de 
eerste plaats de verheffing van het geestelijk on 
maatschappelijk leven der Inlandschc bevolking. 
Drie dagen later werden de algemeene beschou
wingen heropend met een rede van den heer 
Abdoel Moeis, waarin werd opgemerkt dat de 
Regeering het op Volkszelfstandigheid en niet op 
Koloniale zelfstandigheid aanstuurt, in deze 
tijden van nationalistische tendenzen moet met 
die politieke organisaties, welke de uitdrukkingen 
daarvan zijn, worden rekening gehouden. Door 
het raadplegen der politieke organisaties toont 
de Regeering met daden den goeden wil om met 
het volk in overleg te treden. Nu stoot zij, vol
gens den heer A. Moeis, ondanks den reeds te 
kennen gegeven goeden wil, die politieke orga
nisaties voor het hoofd, hetgeen zeer te betreu
ren is. Want nóg zijn de voormannen der belang
rijkste politieke organisaties, naar spreker meent, 
op den parlementairen weg. Nóg hebben ze van van
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Gessclcr Verschuir, Do nationale boweging in 
Britsch-Indië enz. Koloniaal Tijdschrift 1915;

X H. Ph. Kal, Opmerkingen over bestuur en zen
ding enz. Koloniaal Tijdschrift 1915; J. F. H. 
Later, De Inlandsche Beweging, Indische Gids 

]" 1916; Mr. W. K. S. van Haastort, De Sarekat 
Islam 1916; Dr. D. A. Rinkes, Oude en nieuwe 

v'-! stroomingen onder do bevolking, Indisch Ge
nootschap November 1916;^Dr. N. Adriani, 
Geestelijke stroomingen onder do bevolking op. 
Java, Synthese serie II no. 6. 1916; S. Surya- 
ningrat Wahidin Soedirohoesodo, Nederlandsch 

v Indië Oud en Nieuw 1916/17; Idem Stroomingen 
en partijen in Oost-Indië, Nieuwo Amsterdammer 
Mei —Juni 1917; A. Mühlcnfcld, Hedcndaagscho 
geestesstroomingen in de Javaansche wereld, De 
Taak, Augustus 1917; R. Huygcn do Raat, Eenigo 
gedachten over het Sarekat Islam Congres te 
Soerabaia, enz. 1918\J. Th. Petrus BIumberger, 
De Sarèkat Islam, enz. Kol: Tijdschrift i919;B. 
Alkema, De Sarikat Islam 1919.

kobar” ( iav.) of „këmbar” (mal.), het t av e 
1 i n g-kleedje, tegenover „sa-lèrang” (mal.)* 
één b a a n. Dit inoengevouwen tweeling- 
klcedjo is dc „kain lipat” — zooals men in do 
Oostelijkc helft van onzen Archipel nog in 1S5J 
b.v. zeide 2) — in goed Maleiseh, de „lipa” 
Zuid-Celebes, de „kain saroeng” of bij vei 
„saroeng” der Malciers en Javanciyr r

Een normale gewoven saroeng is dus tweemaal •

i V-■! van 
•korting* * _

J
V‘:

ook samengenaaid; ééns overlangs, v/aardoor de 
twee banen van elk ± 55 c.M. breedto te 
een kain geven met een behoorlijke neervallende 
hoogte van ± 1,06 c.M.; en ééns daarna over
dwars, waardoor het dook tot kokerdoek wordt, 
do kain tot saroeng. Dit is het oude Indonesische 
kleedingstuk, gebaseerd op het smalle Indische 
weefgetouw, en aldus nog van Celebes en Bali 
af naar het Oosten algemeen te vinden. Daar" 
bewesten komen al meer en meer breedere weef-

zanvu

1

ti toestellen in zwang, waardoor het overlangs 
samennaaien van twee banen onnoodig wordt, 
en men slechts één doek noodig heeft van min
stens 1 M. breedte en ± 2 M. lengte, wat dan 
overdwars ééns samengenaaid de saroeng geeft. 
De gebatikte saroeng, thans algemeen op Euro- 
peesch fabriekskatoen vervaardigd, is altijd uit 
ééne breedte.

De geweven Indische saroeng draagt — m 
scherpe onderscheiding van het zoogenaamde 
„stukgoed”, Eng. „piecc-good”, wat aan één 
stuk uniform voortgeweven en in elke afmeting 
daarvan afgenomen kan worden, het loutere 
begrip dus van „doek” of Mal. kain — een be
paald begin, do k a p a 1 a of „hoofd”. Bij den 
ouderwetschen toestand der smalle weeftoe- 
stellen weeft men daarna uniform door tot op 
de dubbele lengte, die dc gercede saroeng later 
moet hebben, en sluit dan weer met zoo’n zelfde- 
(nu omgekeerd) hoofd. Later moet toch het doek 
midden door gedeeld, en moet do kapala van 
do eenc baan precies samenvallen met de kapala 
der andere. Dat aan dit zuiver samenvallen nog 
al eens iets hapert, kan men telkens waarnemen ; 
iets wat natuurlijk geheel vermeden word bij 
getouwen, dio uit ééne volle breedte weven. 
Maar de saroeng blijft aldus in haar wezen 
een zelfstandig doek, een katoenen of zijden, 
individu.

Bij breeder weeftoestel moot ook de kapala 
aan ’t begin van het doek zich bevinden; niet 
onmiddellijk, want om een goede aansluiting te 
krijgen bij het samennaaien tot saroeng, weeft 
men eerst een kort zoogenaamd „vooreïnd”. 
van hetzelfde dessin als het „lichaam” der 
saroeng, waarop onmiddellijk het „hoofd” ia 
zijn geheel volgt, en dan het geheele uniforme 
„lichaam” (Mal. 1> a d a n). Bij het tot kokerdoek-

Ki J. Th. P. B., 
SARINEMBAH. Op één na het belangrijkste 

der 6 Karo-landschappen van de Bata. landen, 
waartoe behooren 4 oeroengs met totaal bijna 
14.000 inwoners. In 1914 werd hier do vier- e zen-

■V

(dingspost derKarolanden gevestigd. Do plaats Sa- 
rinembah, in het bezit van een pasanggrahan, ligt 
aan den grooten transportweg van Medan naar de 

24 K.M. afstand van IvabanAlaslanden, op 
Djahé.

SAROENAI. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

SAROENEN (.jav.). Zie SPILANTHES.
SAROENG. Of vulgo Sarong, naar zijn oor

sprong een echt Mal.-Polynesisch woord, duidt 
— zie hiervóór onder KLEEDING, II, p. 328 — 
het kleedingstuk aan dat wij „rok, vrouwenrok” 
noemen, een gesloten, koker-vormigen doek, 
dien in onze Oost zoowel vrouwen als mannen 
over het hoofd aandoen, en bij uitdoen eenvoudig 
op den grond laten zakken om er zoo uit te stap

t

pen.
Het woord, letterlijk beteekenend „koker, 

hulsel, scheedc” in het Mal. en Jav., zelfsuitslui- 
tend zoo nog in hetSoend., heeft verre verwanten. 
Allereerst Dajaksch „saloi”, het korte nauw
sluitende vrouwenrokje dat van den navel tot 
even over de knieën gaat; Bal. „saoeng”, houten 
scheedc, doch ook met nevenvorm „saroeng”; 
Tag. „salong”, het zwaard in de scheedc steken: 
Fidji „salanga”, inhullen.

Des te zonderlinger is het dat we het woord 
niet terugvinden Lij Makassaren en Boegincezen, 
waar do saroeng-zelvo zoo algemeen gedragen 
wordt. Hun woord daarvoor is lipa. of lipa q, 
wat noodzakelijk in verband moet staan nv t. 
Mal. „lipat”, gevouwen, dubbel. Dit wordt 
verklaard door de zeer oude gewoonte om de 
twee banen die voor één saroeng noodig zijn 
immers, die volgens de lengte aaneengezot moe
ten worden om een kleed van behoorlijke breedto 
(tevens neervallende hoogte) te geven — inéén- 
</<-vouu>en samen als één stuk goed te vorkoopen.

merkwaardige handelsmemorie van 
van de op Bali talrijk geweven

1

‘) In haar geheel als Bijlage III afgedrukt 
voor de 3o aflevering (1904) van „Do Batik- 
kunst in Nederlandsch-Indië en haar geschiede
nis” (compleet gekomen in 1914). Zie daar blz.. 
xi.v der Bijlagon, en noot 125 — 126. Het woord 
„sarong” komt merkwaardigerwijze geen 
e n k e 1 6 m aal in deze Memorie voor; het 
woord „eayn” daarentegen herhaaldelijk.

-) J)e resident Van Lijnden schreef toch bv.. 
in Natuurk. Tijdschr. v. N. 1., 11 (1S51), p. 324: 
„Op Solor zijn gewild: lijnwaden (kain serassu. 
kain' korassi, kain lipat (Endeh en Boston), 
tjindejs, wit katoen)”.

in eenc
1603‘) wordt 
kleedjes o.a, verteld: „oocU mede zoo syn die 
meest dooiden banek twee in malcandercn ge
vonden & als zy by paren zyn zoo zynt 
b a e r s & een alleen wordt genoemt .Salie a- 
r a n g h .. .. do Jav a n e n noemense allcgaer 
C a y n bali v.” Hier hebben we dus de „kain

e o o-

=
"

s
F

■
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Ir. de kindcrsarocn g, cn 2°. de h a 1 f- 
slag-saroeng (Jav. saroong tanggoeng). Voor 
dc eerste soort rekenen do fabrikanten hier te lan - 
de 3 minimum-maten, nl. 0.01 X J .22 AI., 0,09 X 
1.27 M., en 0.70 x 1.42 M. De maat voor do 
saroeng tanggoeng wordt 0.81 X 1.05 M. genomen.

Naast dit zoo te zoggen Maleische saroeng-typo 
heeft men dc veel primitiever, namve. doch 
tegelijk zeer lang neervallende geweven saroeng’s, 
die de vrouwen in den ï’twor-arcliipel dragen, 
van boven de borsten tot bij dc enkels neder- 
gaande, ook bij Batak-vrouwen in gebruik; hier 
zijn 3, zelfs 4 banen aan elkaar genaaid, cn 
vormen een echten „slaapzak”. Zoo’n „slaap- 
saroeng”, deels door de koudere nachten gcëischt, 
en ook in boomschors (foeja) bij do Toradja’s 
van Midden-Celcbcs voorkomend, is dan wel 
1,70 M. breed (hoog) bij maar 1,15 lang (wijd). 
Den cenvoudigsten vorm van deze nauwe koker- 
doeken geven dc straks al genoemde Dajakscho 

. s a 1 o i’s, uit maar één haan bestaande van zwaar 
katoen, met vooral in Britseh-Borneo s ijl volle 
strenge figuren.

Curieus is, dat nog tegenwoordig in Palembang, 
bij gebatikte doeken zelfs, de oude gewoonte in 
zwang bleef dc saroeng’s uit 2 banen samen te 
stellen. Naar een deskundig gegeven uit 1893 
wordt daar blauw-op-wit gebatikt goed „in paren 
verkocht, in de lengte aan elkaar gezet en dan 
als Sarongs van dubbele breedte gedragen”. 
Zoom Palembang-saroeng in ouderwetschen stijl 
is dan 1,57 breed bij 1,88 M. lang.

De algemecne regel voor het dragen van de 
saroeng van Maleisch type is deze: nadat men 
haar over het hoofd heeft aangedaan, en haar 
zóó van het middel naar omlaag laat vallen dat 
de kapala rechts-achterwaarts blijft, neemt men 
met dc rechterhand de overtollige wijdte der 
saroeng daar in het midden van de kapala 
dubbel, en brengt nu die dubbele vouw of plooi 
met de linkerhand achterom naar de linkerheup, 
zoodat de. hetzij rechtlijnige hetzij met toompal’s 
versierde, kapala een klein gedeelte over die lin
kerheup naar voren in dubbelgevouwen toestand 
omlaag valt. Dan wordt ze daar boven om het 
middel ingestopt, en draagt door haar eigen nauw 
aangehaald-zijn ziehzclve. Dat er echter op dezen 
algeineenen regel uitzonderingen zijn van per
soonlijke voorkeur of locale mode, spreekt vanzelf

Op Borneo draagt men saroeng’s van boom
schors bij werk op het veld en als rouwkleeding 
bij de Mendalain Kajan’s. .Saroeng’s van vezelstof 
(lèmba) worden vooral aan don Boven-Mahakan 
doch ook in Z.-Borneo gedragen. Hier heeft 
het binnenland dus de ouderwetsche dracht behou
den, in hetzelfde materiaal als bij do heidonsche 
stammen op Mindanao; terwijl daarentegen aan de 
kuststreken van Borneo—evenals op een groot deel 
van Sumatra — zijdowcefselen gouddraad hetgeliefd 
materiaal vormen voor saroeng’s van welgestelden.

Literatuur: Yule and Burnell, Glossary of Anglo- 
fndian Words, 1880, of 2oed. 1903, s. v. S a r o n g; 
Rouffaer en Juynboll, De batikkunst in Ned.- 
Indic (19I4); p. 72—79; Juynboll, Catal. R. E. M. 
Borneo, I (1910), p. 104 — 1J 5.

SAROENI (jav.). Zie WE DEL IA.
SAROKA (KALI). Langste rivier van liet ei

land Madoera; zij mondt in de baai van Soeme- 
nöp uit. iSaroka is tevens de naam van één der 
établissementen in het zoutlan/1 Soeméncp en 
van het aldaar in aanleg zijnde Gouverne

samennaaion blijft aldus de kapala onaangetast 
in zuiverheid van lijnen.

De oude. meest oorspronkelijke vorm der 
k a p a 1 a is rechtlijnig. Het ontstaat door het 
eenvoudig inweven daar van anders gekleurde 
inslagdradcn: de gchcclc kapala is aldus in kleur 
verschillend van het „lichaam”, èn bovendien 
zelve weer onder verdeeld door rechte strepen, 
overdwars loopend, eerst. 0 op onderling gelijken 
en korten afstand, dan een breedor effen tus- 
schenband, cn dan weer <> strepen op denzelfdcn 
ouderlingen afstand als daareven. Daarmee is 
de kapala gereed, en begint de badan. Die 
tweemaal zes kapala-st re pen sluiten dus telkens 
5 smalle strooken tusschen zich in — elk dezer 
weer door een fijner lijntje in tweeën gedeeld —, 
welke beide vijftallen den broeden tusschenband 

de kapala weerzijds flankeeren. Alle uit-van
zonderingen op dezen zeer vasten regel bij gewo- 

docken zijn feitelijk abnormaliteiten.
Daarnaast, als meer gccomplieccrdon on zeker 

ook jongeren vorm. heeft men de kapala met 
Jorcms”, die de Maleier „poctjoek rëboeng”, 
dus „bamboe-schcutcn” noemt, de Javaan 
..toempal”. Deze torens of „pieken” staan in 
degereedo saroeng op twee rijen tegenover elkaar, 
weer mot een neutralen tusschenband tusschen 
heide. J)e beide zigzaglijnen ontwikkelen zicli 
dus in de kapala. zonder elkaar met de tegen
gestelde spitsen aan te raken. In dit geval wordt 
de volledige kapala. met haar beide rijen van 
toempal’Sjbij het bretdere weeftoestel aan ’l begin 
van liet doek steeds ingeweven.

Terwijl de rechtlijnige kapala door gewoon 
weven met veranderden inslagdraad wordt ver
kregen, worden de tocmpal’s er afzonderlijk in 
gebrocheerd: op enkele eilanden, vooral Cclebes, 
graag met zgn. flottanten inslag; op Sumatra"s 
Westkust vcoral, met overvloed van gouddraad.

Bij de gebatikte saroeng’s heeft men de recht
lijnige kapala van het weven niet overgenomen: 
misschien óók omdat men dit te doodsch vond.

ven

maar hoofdzakelijk wel omdat de gemakkelijker 
was-techniek toestond de levendiger toempal- 
versiering precies zoo snel aan te brengen. Bij 
batik’s heeft men dus alleen saroeng’s met toren- 
kapala’s, in scherp onderscheid tot de effen voort- 
loopende kain’s-pandjang. Die kapala moet, in 
aansluiting met haar ontstaan, eigenlijk in haar 
geheel aan ’t eene uiteinde van het doek ge
batikt worden; doch in Midden-Java heeft men 
het besef daarvan meestal verloren, cn komen 
veel saroeng’s voor waar de kapala in ’t midden 
der badan zit, het hoofd dus op de hoogte van den 
buik. Ook andere fantasieën in de kapala komen 
bij batikken voor.

De ruimte, die de kapala eener saroeng inneemt, 
varieert van l/< tot ’/., der totale lengte van het 
doek; bij gebatikte .saroeng’s is J/3 wel het aller
meest voorkomend.

i,

men m

Bij geweven saroeng’s loopt een lichtere bies 
(Maj.. pinggir. Jav. sèrèt) over de heele lengte 
langs beide uiteinden 
banen, die per sc samengenaaid moeten, langs 
één kant dus maar 

van

bij de smalle halve

, verkregen door hetop- 
lichtergekleurde kettingdraden

G. J\ R.
spannen
aldaar. Bij gebatikte saroeng’s is deze lichtere 
beis weerzijds door kleine arceer! ij nen, als met 
een soort tralie-werk, versierd.

Als variëteiten van de gewone saroeng, voor 
volwassen personen berekend, heeft men nog
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mcnts zoutlaiul (zio vorder onder SOEMËNËP).
SAROLANGOEN. Afdccling dor residentie 

Djambi, met gelijknamige hoofdplaats, (stand
plaats van den controleur, op den linkeroever dor 
B. Tëmbesi, tegenover de uitmonding der B. Asai) 
een oppcrvl ,m«- beslaande van ± 4000 K.M . 
met een bevolking (in 1912) van ruim 21.000 zie
len, w.o. 4 Europeanen en lGChineezcn ; zij wordt 
begrensd ten N. door de afdccling Ma. Tëmbesi, 
ten O. door de afdccling Djambi, ten Z. door de 
onderafdceling Rawas (Palembang) en ten W. 
door de afdeeling Bangko. De naam dor plaats 
zou afgeleid zijn van „Saro” (= naar, ellendig) en 
„mëlangoen” (= verhuizen, als gevolg van on
dervonden teleurstellingen op vorige woonplaat
sen). Tijdens de expeditie in 1901 was Sarola- 
ngoen een onzer eerste bivakplaatsen, en reeds 
spoedig werd overgegaan tot de vestiging van 
een controleur te dier plaatse; in Juni 1903 werd 
de controleurs woning aldaar nog door kwaadwil
ligen beschoten, doch in 1904 kon de n ilitaire be
zetting reeds worden opgeheven en vervangen 
door gewapende politiedienaren. De afdeeling 
• mvat de landschappen (in Ind. Stb. 1906 no. 261 
districten genoemd): Boekit Boelan Batin, Da- 
tocq i an bëtigo, Datoecj ) an B ran-pè S. ekoe 
(zie bij die namen), Batin IV, lil doesoen, 
Batin Pëngambang, Tjérmin nan Gedang, 
Batin delapan di ilir, Batin II, Seloero, S. 
Pinang, Kölëboe nan V, Batin VII di oeloe 
en Kampong IV, alle gelegen in het stroom 
gebied der Batang Asai en Sei. Limoen en van 
een deel der midden Tëmbesi. De bevolking 
bestaat uit een vermenging van Minangkabauers, 
Kawassers en eigenlijke Djambiërs; men onder
scheidt ze in Batin- en Pëngoeloc-bevolking. Zij 
is zeer welvarend; de hoofdmiddelen van bestaan 
zijn landbouw, veeteelt en inzameling van bosch- 
producten; de rijstcultuur wordt gedreven op 
droge en natte velden, die bewerkt worden met 
ploeg of hak; voor de sawahcultuur worden 
kweekbeddingen aangelegd, en de oogsten zijn 
gewoonlijk zoo ruim. dat rijstuitvoer plaats vindt 
naar de benedenslreken; de veestapel bestaat uit 
buffels en runderen; er worden goede prauwen 
vervaardigd; met goudgraven en wasschen houdt 
men zich mede bezig; de weefkunst wordt niet 
beoefend, wel wordt er fijn vlechtwerk vervaar
digd . b mboo en hevea worden veel aangeplant; 
uitgevoerd worden: rotan, gët ih, was, karbouwen 
en vogelnestjes (deze afkomstig uit Boekit Boelan 
bij Napal Mélintang); zout bronnen treft men aan 
in Batin Pëngambang. De plaats Sarolangoen 
is door landwegen verbonden met Mu. Tembësi, 
Bangko en Soeroelangoe , terwijl de langs de 
Batang Asai en »S‘“i. Limoen gelegen doesoons 
mode onderling door landwegen verbonden zijn.

I)e Minangkabauscho instellingen loempoh (soli- 
dariteitsstelsel), balas (weerwraak) en boe wang 
(uitstooting uit familie en kampoeng) werden bij 
onze komst hier aangetroffen. Zie overigens bij 
BATIN en DJAMBI.

SASAK. Kleine nederzetting in de afdccling 
Loobock Sikaping van de residentie Sumatra’s 
Westkust. De plaats ligt in een ongezonde, moe
rassige omgeving aan de kust van den Indischcn 
Oceaan, tusschen do monding van de Masang in 
het Zuiden en de Pasaman in het Noorden en 
zeer dicht bij den equator.

SASAK. Zie VAARTUIGEN.
SASAK KAMBANG. Zie VAARTUIGEN.
SAS AKS. Mot de kleine groep Bodha’s (zio 

aldaarj zijn. de Sasaks als de eigenlijke bewoners 
van het eiland Lombok te beschouwen. Sasak 
of Gocmi-Sasak is ook een dor Inlandsche bena
mingen van het eiland; Silaparang is de andere. 
De naam Lombok is hoogstwaarschijnlijk af
komstig van zeevaarders, die, het eerst landende 
bij de destijds belangrijke havenplaats Lombok 
aan de Oostkust, het gcheele eiland daarnaar 
noemden.

Van de vroegere geschiedenis der Sasaks is 
zeer weinig bekend. In taal en uiterlijk komen 
zij nog het meest jnet de Soembawaneezen over
een. Zooveel is zeker, dat de vorsten van Soem- 
bawa over Lombok of een deel daarvan gezag 
uitgeoefend hebben en dat tusschen de bewoners 
van de beide genoemde eilanden velerlei en 
langdurige aanraking heeft bestaan. Ook Makas- 
saren en Boegineezcn hebben zich als zeevaar
ders en handelaren reeds zeer vroeg met de 
Sasaks in verbinding gesteld en langen tijd is 
Lombok de twistappel tusschen de Soemba- 
wasche en Makassaarsche macht heb benden ge
weest. In de 17e eeuw begon de Balische in
vloed zich te doen gelden. Gelegenheid tot in
menging in Sasakschc binnenlandsche aangele
genheden deed zich meermalen voor, daar het 
eiland verdeeld was in verscheidene vorsten
dommetjes, welker bestuurders (Dato’s) nage
noeg voortdurend in ouderlingen krijg waren en 
waarvan dan de een dan weerde ander de hulp 
van buiten inriep. De Dato van Praja, door zijne 
tegenstanders in het nauw gebracht, vroeg bij
stand van den Balischen vorst van Karang- 
Asem, die dadelijk daaraan gehoor gaf en weldra 
allé Sasakschc radja’s, dien van Praja er onder 
begrepen, aan zic'h onderwierp.

Dit geschiedde tegen het midden van de lSe 
eeuw en van dien tijd af tot 1S94 bleef Lombok 
uitsluitend onder Balische overhecrsching en do 
invloed daarvan op de zeden en gebruiken, 
bestuursinrichting, landbouw en letterschrift der 
Sasaks is van groote en blijvende beteekenis. 
Had bij het begin van dat tijdperk het Mohamme
danisme op Lombok nog geen post gevat, dan 
zou vermoedelijk, evenals op Bah, de gcheele 
bevolking in het Balisch-Hindoeïsme opgegaan 
zijn. Thans stelde het verschil in godsdienst een 
onoverkomelijke hinderpaal tot assimilatie, het
geen ook tot afscheiding ten aanzien der vesti- 
ging op het eiland leidde. De Baliërs occupeeren 
uitsluitend een gedeelte van West-Lombok, tcr- 
wjjl het Sasakschc gebied zich hoofdzakclijk over 
Midden- en Oost-Lombok uitstrekt.

Over het algemeen hebben de Balische vorsten 
op Lombok zich welwillend jegens hunne Mo- 
hammcdaanschc onderdanen betoond en er 
waren onder hen, die blijkens de van hen afkom
stige beschikkingen ernstig er • naar gestreefd 
hebben, goede en verstandige meesters voor 
de Sasaks te zijn; dat echter de Balie ren vooral 
die van kaste, overtuigd van zijn superioriteit
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van districten zijn Sasaks geplaatst en de 
Sasaks staan terecht voor een Raad van Sasak- 
sche hoofden. De districtshoofden worden van 
Gouvcrncmentswcgc bezoldigd, terwijl de desa
hoofden voor hunne prestatiën met het gebruiks
recht op belastingvrije ambtsveldcn beloond 
worden. Het Sasaksche dorpsbstuur is éénhoofdig 
en vroeger was het ambt van dorpshoofd (kliangr 
■palima, përkanggo) erfelijk.

Behalve het verschil tusschcn hoofden en 
onderhoorigen bestaat bij de Sasaks ook 
schil in stand, waarbij de Balischc invloed merk
baar is: de adel (përivangsa), die weder in hoogerc 
en lagere gesplitst wordt, en het gewone volk 
(kaocld of pèngajah) terwijl tot voorkort (1906) 
dc slaven of hoorigen (sëpangan) de laagststaan- 
de categorie uitmaakten.

Van den adel staan bovenaan dc Dato's (vrou
welijk Nènè-bini,) daarna komen in dc tweede 
plaats de Radens (vrouwelijk Dindé) en de 
Mamïs (vrouwelijk Bai, terwijl een ongehuwde 
Mami Laloe betiteld wordt) en in dc derde 
plaats de Bapak’s, Dëmoengs en Djro's (vrouwe
lijk Ina en La).

De mindere man wordt, zoolang hij onge
huwd is, Loek en na zijn trouwen Ama of Pè 
genoemd; de vrouwen respectievelijk La en Ina.

De afscheiding tusschen die verschillende 
lagen is vrij streng en evenals bij de Baliërs, 
mogen dc vrouwen niet huwen of gemeenschap 
hebben met een man van lagere geboorte.

Di Sasaks, ook de vrouwen, hebben een krach- 
tigen lichaamsbouw, een donkere huidskleur en 
een weligen haardos. Die van Bajan (Noord- 
Loinbok) hebben — althans de mannen — een 
gedistingeerder type met minder platten neus, 
mooi gebogen wenkbrauwen en minder uitste
kende jukbeenderen. De adel heeft over het 
algemeen een lichtere huidskleur.

als menschelijk wezen, op den Sasak diep ncerzag 
was niet tc verbergen. Hetgeen hoofdzakelijk 
de Sasaks tot herhaalde opstanden legen het 
Balischc gezag gedreven heeft, wasde onduldbare 
onderdrukking en uitbuiting, die zij van de 
over hen gestelde Balischc districtshoofden en 
andere ambtenaren te verduren hadden. Slechts 
de in West-Lombok gevestigdo Sasaks schenen 
beter behandeld tc zijn, daar zij zich niet alleen 
van verzet onthielden, maar zelfs op de band 
der Baliërs waren.

Als uiterste middelen om den laat sten opstand 
der Sasaks te fnuiken bezigden de Baliërs de al- 
geheelc verwoesting en uitmoording van ver
overde dorpen en vernieling der bouwlanden. 
De bevolking, van alles beroofd, vluchtte steeds 
verder naar het Oosten, zich het. noodige des
noods door geweld verschaffende. Geteisterd 
door hongersnood en epidemieën, voortdurend 
bestookt, behalve door den vijand, door groote 
rooverbenden van eigen ras, wendden de Sasaks 
zich tot het N. I. Gouvernement met het be
kende gevolg.

Hebben de Sasaks op verschillend gebied veel 
van de Baliërs geleerd, de welvaart, dc vrijheid, 
de groote rechtszekerheid en de gelegenheid tot 
intellectuecle ontwikkeling, waarvan zij thans 
het genot hebben, danken zij aan het rechtvaar
dige bestuur onder het N. I. Gouvernement._ 
Economisch is Lombok, en de Sasaksche be
volking in de eerste plaats, sedert 1895 met reu
zenschreden vooruitgegaan zoodat het eiland 
thans tot de meest welvarende streken van Ne- 
derlandsch-Indië behoort.

Het aantal zielen van het eiland wordt ge
schat op rond 470.000, waarvan ruim 430.000 
Sasaks.

Buiten Lombok worden Sasaks, als aaneen
gesloten kolonie slechts in het ^voormalige land- 
schap Karang-Asëm op Bali aangetroffen. Toen 
de vorst van Karang-Asëm nog het oppergezag 
over Lombok had, riep hij contingenten van 
weerbare Sasaks op, om als hulptroepen of dra
gers bij zijne oorlogen tegen Kloengkoeng dienst 
te doen. Hij wees hun niet ver Van zijne residen
tie een stuk grond ter bewoning en bebouwing 
aan, om op hen het oog te kunnen houden en 
ze, zoo noodig, dadelijk bij de hand te hebben. 
Ze hadden er een goed bestaan en ook hunne 
afstammelingen zijn er gebleven.

Aan de andere zijde van Lombok kwamen de 
Sasaks, die geen zeevarend volk zijn, slechts tot 
Soembawa en veelal niet vrijwillig, maar als 
slaven. Zij schijnen daar echter in de bevolking 
te zijn opgegaan.

Dat de Sasaks geen prikkel hadden groote 
zeetochten te ondernemen is verklaarbaar, door
dat hun eigen land door zijne buitengewone 
vruchtbaarheid hun niet alleen alle levensmid
delen schonk, maar van zeer vroege tijden af 
zooveel rijst opbracht, dat daarvan een groot 
deel kon uitgevoerd worden, hetgeen uiteraard 
niet naliet vreemde handelaren daarheen te lok
ken, van wie de Sasaks weder allerlei andere 
benoodigheden konden bekomen.

In rechten ert verplichtingen zijn de Sasaks 
onder ons bestuur geheel met de Baliërs gelijk
gesteld. Waar noodig, zijn in zake bestuur en 
rechtspraak de Balische en Sasaksche bevol
kingen van elkander gescheiden. Aan het hoofd

ver-

Wanncer de Islam op Lombok ingang heeft 
gevonden is niet met juistheid bekend. Aanneme
lijk is de veronderstelling, dat zulks geschied is 
na den val van Modjopahit, het laatste Hindoc- 
Javaansche rijk. Arabische handelaren zouden 
toen, Bali voor zich gesloten ziende, op het daar
opvolgende, mede dichtbevolkte, eiland ter
rein voor hunne negotie en geloofspropaganda 
gevonden hebben. Volgens sommige overleve
ringen zouden familieleden van den Socnan van 
Giri zelf den nieuwen godsdienst naar Lombok 
overgebracht hebben. Weer anderen beweren, 
dat de Sasaks door den invloed van Soembawa 
Islam zijn geworden.

Een klein gedeelte der bevolking, de Bodha’s, 
behield zijn eigen gódenvereering, welke gaande
weg meer naar het Balisch-Hindoesche geloof 
is gaan overhellen. Genoemde bevolkingsgroep 
bewoont het Noordelijk deel van Lombok, dat 
door het RÖndjani-Poenikam gebergte van het 
meest volkrijke, vruchtbare en gemakkelijk te 
bereizen gedeelte van het eiland gescheiden is, 
en bleef daardoor buiten het drukke handels
verkeer met vreemdelingen. Ook de aldaar en 
in het gebergte zelf gevestigde Sasaks zijn veel 
minder in de Mohammi daansche leer ingewijd 
dan de bewoners der groote, zich over het mid
den van het eiland van Oost naar West uit
strekkende vlakte, en vormen te dien aan zien 
eene afzonderlijke secte, de waktoc-tèloe, in onder
scheiding van de waktoc-lima. De Sasak-waktoc-
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i1lima, zoo genoemd, omdat zij zich aan de vijf 
door den Islam voorgeschreven dagclijksche 
gebeden onderwerpen, kunnen wat betreft den 
graad, waarin het Mohammedaansche geloof 
bij hen is doorgedrongen, nagenoeg met de meeste 
andere Mohammedanen van den Indischen 
archipel gclijkgeteld worden. De Sasak-waktoc- 
teloc echter, die slechts cens in de week bidden, 
waarbij driemaal in staande en driemaal in 
zittende houding Allah aangcroepen wordt, 
die niet aan vasten of bedevaart naar Mekka 
doen en waarvan een deel nog varkensvleesch 
eet, zijn fcitelijk nog animisten in den eersten 
overgangstoestand tot het Mohammedanisme. 
Slechts de besnijdenis heeft algemeen bij hen 
ingang gevonden. Onder zulke omstandigheden 
gevoelen zij weinig behoefte aan mësdjids (Mo- 
hamm. tempels) en wetgeleerden, die dan ook in 
hun gebied zeer dun gezaaid zijn. Wordt in 
een of ander speciaal geval de behoefte aan 
een behoorlijk onderlegden wetgeleerde gevoeld, 
dan leent men er een van de waktoe-lima.

Het amimistisch karakter van hunne geloofs
opvattingen komt o. a. sterk uit door de for
maliteiten, die bij een bezoek aan de Ségara- 
anak, het welbekende kratermcer op de Rëndja- 
ni, moeten worden in acht genomen. De kleeding 
of althans de hoofddoek moet wit zijn; men 
brengt offers aan den god Batara en tracht de 
boschgecsten te misleiden door menschen, dieren 
en voorwerpen niet bij hun waren naam te 
noemen; Balisch mag er niet gesproken worden, 
doch uitsluitend Sasaksch.

Bij menige desa treft men offertafels aan, 
waarop aan de góden in de bergen geofferd wordt.

Bovendien — dit geldt ook voor de waktoe- 
lima — zijn cr cenige plaatsen op het eiland, 
waarheen de Mohammedanen ter bedevaart 
gaan en ook offers brengen. Een der meest be
zochte en in aan zien zijnde is een heilig graf te 
Ba t o e - La j a r (Tanah-Makam).

zienlijken, met een slip van voren, die soms zoo 
lang is, dat ze tusschen de voeten op den grond 
sleept. Hunne krissen zijn langer dan die der 
Baliërs en hebben gevesten van eenigszins ander 
model, maar men zegt, de besnijdenis symbolisch 
voorstellendc• De kleeding der vrouwen be-' 
paalt zich gedurende de dagclijksche bezigheden 
tot twee lendeklccdcn (bèndang) over elkaar en 
eventueel lange doek (lémpot) over de schouders, 
ook om kleine kinderen te dragen. Op straat 
dragen de vrouwen veelal een kort, wijd en vorm
loos baadje, aan den hals sluitend en met korte 
mouwen — voor de gehuwde vrouwen — of 
zonder mouwen — voor de meisjes. Het haar 
wordt in een slordigen wrong gedragen; het ge
heel maakt geen indruk van netheid of sierlijk
heid. Gegoede vrouwen steken zich tegenwoordig 
ook in zijde en fluweel.

Omtrent het karakter der Sasaks bestaan ver
schillende getuigenissen. Lijdzaamheid, arbeid
zaamheid, gewilligheid en voorkomendheid wor
den o.a. als de voornaamste trekken genoemd. 
Van de bergsasaks wordt nog speciaal vermeld, 
dat zij eenvoudig zijn met het eten en voor Euro
peanen eenigszins schuw, een en ander in tegen
stelling met de vlakte-bewoners. Voor beide 
categorieën geldt dat de Sasak geen opium, doch 
wel sterken drank gebruikt, zonder hierin on
matig te zijn. De eerlijkheid zou over het alge
meen te wenschen overlaten. Verder dient de 
aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat 
zich onder de bevolking vrij vele elementen van 
avontuurlijken aard bevinden. Er hebben name
lijk op Lombok nog vaak door Sasaks gepleegde 
veediefstallen en rooftochten, al dan niet met 
manslag gepaard, plaats, ten aanzien waarvan 
op goede gronden kan aangenomen worden, 
dat zij bij wijze van sport of uit zucht tot avon
turen dan wel als bewijs van moed bedreven zijn. 
Daaraan maken zich daadwerkelijk schuldig 
o. a. personen, die het gansch niet om den broode 
behoeven te doen, terwijl gewoonlijk de bende 
uit zoovele leden samengesteld is, dat het luttele 
van ieders aandeel in den buit a priori vaststaat, 
waartegenover het risico van verscheidene jaren 
dwangarbeid in de schaal wordt gelegd. En dat 
risico is niet klein, daar indien slechts op één 
der deelnemers de hand kan gelegd worden, deze 
— en dit is iets karakteristieks bij de Sasaks — 
in den regel dadelijk bekent schuldig te zijn en 
al zijne medeschuldigen opnoemt, die, achter
haald, mede gc.woonlijk eene volledige beken
tenis afleggen.

In sommige streken zouden de succes volle vee
dieven zoo in cere zijn of geweest zijn, dat do 
jonge meisjes er geen jongeling als echtgenoot 
wenschtcn te aanvaarden, indien hij zich nog 
niet op het stelen van vee kon beroemen.

Aan de veediefstallen draagt de vee bezittende 
bevolking zelvo in zooverre schuld, dat zij te 
weinig zorg aan de bewaking van haar vee be
steedt.
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Behalve in den godsdienst, bestaan uiteraard 
tusschen de vlakte- en bergbewoners door de 
meerdere of mindere aanraking met vreemde 
elementen ook grootere of kleinere verschillen 
in zeden en ontwikkeling, in dorps- en huishouw.

De dorpen der bergbewoners zijn onregelmatig 
gebouwd; die in de vlakte zijn naar Balisch 
model door rechte wegen doorsneden en de 
grootere in vierkante wijken verdeeld. De wo
ningen hebben bamboezen, houten of leemen 
wanden en in de grootere desa’s omheiningen 
van klei muren als bij de Baliërs of van paggers 
(heggen). Om en bij de woningen zijn de rijst
schuren en eventueel paarden- en geitenstallen, 
buffel- en koekralen, verder soms waterputten, 
badplaatsen en privaten. De dakbedekking is 
van riet of atap en bij de meer gegoeden van 
pannen en gegalvaniseerd ijzer.

De kleeding van de groote meerderheid van 
het volk is zeer eenvoudig, over het algemeen 
donker gekleurd en bestaande uit zelf geweven 
stof. De mannen dragen een hoofddoek — be
halve die van Bajan —een londeuklced (kèrèng, 
ticlcmo) en als gordel een breede lange doek 
(saboel), die ’s morgens en ’s avonds tegen de 
koude over de schouders geslagen wordt. De 
adellijken bedekken het bovenlijf met een korter 
of langer baadje of buis (tjantè of tongkong) en 
dragen hun beenkleed, als de Balischo aan-

i

;

:

De Sasakscho taal verschilt aanmerkelijk van 
het Balisch, hoewel daarin vele Balischo woorden 
opgenomen zijn en toont veel overeenkomst met 
het Socmbawasch. Het Sasaksch bestaat niet 
uit een hooge en een lage taal, maar heeft wel 
beleefd heids woorden en uitdrukkingen, die een 
mindere, met een meerdei’e sprokende, bezigt.

V
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Bij echtscheiding komen de kinderen aan den 
vader, tenzij zij de moederzorg nog niet kunnen 
ontberen. De termijn, binnen welleen eenc ge
scheiden vrouw niet mag hertrouwen is bij de 
Sasak-waktoc-teloe veel korter dan bij de Sasak- 
waktoe-lima (30 en 100 dagen).

Beroepsprostituées worden onder de Sasalc- 
schc vrouwen weinig aangetroffen.

ï'.'t hoofd middel van bestaan der Sasaks is 
de landbouw on meer speciaal de rijstcultuur, 
die, dank zij liet goede voorbeeld, nagenoeg op 
even hoog peil staat als die bij de Baliërs. Ook 
het soo bak wezen (de vcrdeeling van het land 
in irrigatiegebieden of waterschappen) is van de 
Baliërs overgenomen. Do voornaamste water
leidingen danken zij aan het Balische bestuur en 
intellect; cvenzoo het waterschapsbehccr. Als 
opzichters over de bevloeiing en verdeelers van 
heb water fungeeren . „pékasèli's, ondergeschikt 
aan den pëmbékèl-pèkasih, die het toezicht heeft 
over het gcheele leidingnet, dat door cén dam 
in de rivier zijn water ontvangt.

De terreingcsteldhcid van een groot deel van 
Lombok eigent zich bijzonder voor den aanleg 
van sawalx’s. Tusschen het Noordelijke en Zuide
lijke gebergte bevindt zich t usschen de West- en 
Oostkust een zacht glooiende vlakte, lioofdzakc- 
lijk bestaande uit aan de oppervlakte sterk ver
weerde vulkanische tuffen en doorsneden door 
tal van kleine rivieren. Deze gcheele dichtbe
volkte vallei is dan ook één onafzienbaar groot 
rijstveld, bij het rijpen van het gewas gelijkende 
op eene goudgele zee, waarin de talrijke désa’s 
zich als groene eilandjes voordoen. Waar in het 
gebergte geen irrigatie mogelijk is, wordt de 
rijst op tegalvolden verbouwd.

De opbrengst van rijst is veel hooger dan voor 
de consumptie der bevolking noodig is en telken 
jare worden groote hoeveelheden van het pro
duct uitgevoerd. Destijds ging het surplus hoofd
zakelijk als belasting naar de vorstelijke pak
huizen en was de vorst de voornaamste rijstex- 
portcur. Sedert de vestiging van. ons bestuur 
heeft de Sasak te dien aan zien volkomen vrijheid 
en kan gemakkelijk, langs do vole goed gebaande 
wegen, per pikoelpaard of grobak (vrachtkar) 
zijn producten naar een dor havenplaatsen aan 
dc Oost- of Westkust vervoeren.

Behalve rijst verbouwt de Sasak in eenigszins 
beduidende hoeveelheid en waarvan een deel 
uitgevoerd wordt: klappers, katoen, tabak en 
uien en verder nog mals en katjang.

De vlucht, die de landbouw op Lombok onder 
de Sasaks neemt, is o. a. een gevolg van de groote 
rechtszekerheid, die de kleine man gedurende de 
laatste decennia ten aanzien van zijn grondbezit 
geniet. Do nieuwe toestand werd ingeleid met 
de meesterlijke ontwarring van den agrarischon 
chaos, die door den oorlog tusschen Baliërs en 
Sasaks ontstaan was en waarmede de eerste op 
Lombok geplaatste Nederlandsche bestuurs
ambtenaren zich bijzonder verdienstelijk ge
maakt hebben. In 1906 weiden de rechten der 
Inlandsche bevolking op den grond in de afdeo- 
ling Lombok bij 
Stb. do. 431 vastgelegd door de bepaling, dat 
vervreemding of verpanding daarvan aan niet- 
Inlanders verboden is; zelfs mogen de Sasaks 
van Midden- en Oost-Lombok die rechten niet 
aan Baliërs overdragen.

Van oorspronkelijke literatuur is nagenoeg 
geen sprake. Prof. Van Eerde vermeent dat dc 
„Toetoer-monjch” een zuiver Sasaksch verhaal 
is. Het is dc geschiedenis van een prins, Witara- 
sari, die als nap vermomd om zijne schoono 
prinses werft. Dc prinses, door hare zusters ge
minacht en mishandeld, wordt door bovenna
tuurlijke machten in de gelegenheid gesteld, een 
feest ten paleize bij te wonen, waar zij wordt 
opgemerkt door den prins met wien zij ten slotte 
liuwt^ een Sasaksclie asschepoestcrgeschiedenis
dusrf-^T

Overigens bestaat de letterkunde uit stukken, 
uit het Maleisch of Arabisch vertaald.

Of de Sasaks immer een eigen letterschrift heb
ben gehad is niet bekend; zooveel is zeker,dat 
zij zich thans hoofd zakelijk van het Balische 
schrift, ook op lontarblad gegrift, bedienen, ter
wijl het Arabische ook langzamerhand ingang 
vindt. Hierbij kan opgemerkt worden, dat vele 
Sasaks ook het Balisch en liet Maleisch machtig 
zijn.

De drang naar ontwikkeling doet zich ook bij 
de Sasaks gevoelen. Sinds de vestiging van het 
Nederlandsche gezag is daaraan tegemoet ge
komen door de oprichting van verscheidene 
scholen, die alle goed bezocht worden.

Onder de zeden en gebruiken, waarop Balische 
invloed duidelijk merkbaar is, moet liet huwelijk 
genoemd worden, Dc vorsten van Mataram heb
ben daaromtrent zelfs wcttelijke regelingen ge
maakt, o.a. om den koopprijs van het meisje 
onder verschillende omstandigheden te bepalen 
en den rechtstoestand van door Baliërs ge
schaakte of gehuwde Sasaksclie vrouwen vast 
te leggen.

Dc laatste Balische vorst van Lombok had
zelf onder zijne wettige vrouwen eenc Sasaksclie, 
die veel invloed op haar gemaal moet gehad 
hebben.

Boven werd reeds medegedeeld, dat do 
■““'vrouw, evenals bij de Baliërs, slechts met een 

man van gelijke of hoogere geboorte huwen mag. 
Verder kennen de Sasaks ook het schaken, met 
gelijke gevolgen als bij dc Baliërs, als huwelijks
vorm. Dc onschuldigste wijze is de schaking met 
medeweten van dc familie van het meisje (mërari) 
daarop volgt de schaking, slechts met goed
vinden van het meisje (mëmagé) en eindelijk de 
gewelddadige ontvoering (mëlako). Blijft het 
meisje, ook in het laatste geval, den minnaar 
getrouw, dan gaat het huwelijk door, nadat de 
jonge man eerst liet zoengeld (njorongan dosa) 
en later den koopprijs (mas-Jcaicin) betaald heeft.

Waar het Mohammedanisme meer is doorge
drongen moet het meisje zich onderwerpen aan 
de keuze harer ouders. Overigens heeft de jeugd, 
ook bij de Waktoe-lima, volop gelegenheid elkaar, 
bij veldarbeid, feesten of op de markt te leeren 
kennen en met elkander omgang te hebben. 
Bloemen, geschenken en minneliederen, op bam
boe of lontarblad gegrift, zijn dc liefdesboden. 
Die liederen zijn soms versierd met keurige 
teekeningen naar bloemen of dieren motieven; 
de spin bijv. is het zinnebeeld van huishouw en 
huiselijkheid, de haan poseert als beschermer 
van het gezin bij uitnemendheid.

Kinderhuwelijken komen ook voor, uiteraard 
met de bepaling, dat de gehuwden dan eerst 
samen wonen, wanneer liet- vast staat, dat de 
puberteit bij beiden ingelredcn is.

verordening in Ind.eene
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Do gronden worden, naar gelang van de daarop 
uitgeoefende rechten, gesplitst in a. gronden in 
erfelijk individueel bezit, die de overgroote 
massa vormen; &. gronden in privaatrechtelijk 
bezit van gemeenten, die ook in erfelijk vast ge
bruik kunnen afgestaan worden ; c. gewijde gron
den; d. gronden, ingenomen door openbare wer
ken als gebouwen, waterleidingen enz. en e. 
Staatsdomoingrond, niet uit cenigen hoofdo tot 
de dorpen behoorende, waarover in voorko
mende gevallen ten bate van gemeenten of per
sonen kan worden beschikt.

In hoofdzaak berust deze regeling op histori- 
schen grond. Het Sasaksche dorp had van ouds 
het beschikkingsrecht over alle bebouwde en 
op bebouwde gronden binnen zijn gebied skring 
(pajar). Zooveel mogelijk werd aan ieder werk
baar man het bewerkingsrecht over eene uitge
strektheid, voldoende voor het onderhoud van 
een gezin, overgedragen, welk recht, bij ge
trouwe nakoming der daaraan verbonden ver
plichtingen, van vader op zoon overging.

Als oppervlakte-eenheid gebruiken de Sasaks 
evenals de Baliërs op Lombok de tènah, voor 
gcïrrigcerde velden en de tjoelalc voor de tuinen 
inhouder.de 800 pëljarakën of rond 7200 M2. 
Eén pëtjaralcèn is een vierkant, waarvan de 
zijden lang zijn één dëpa-agoeng of groote vadem 
d. i. de afstand van teen lot vingertop bij uit
strekking van been en arm in één rechte lijn.

Met veeteelt voor den export houdt de Sasak 
zich niet op; men voert integendeel veel buffels 
in, ten einde aan de behoefte aan slacht- en 
ploegvee te voldoen.

Te voren was de paardenfokkerij van betee- 
kenis, doch die heeft door den langduriger Ba- 
lisch-Sasakschcn oorlogstoestand en later door 
een kwade-drocs-epidemie zeer ernstig geleden.

De zccvissclierij wordt vrij druk uitgeoefend, 
doch uitsluitend vlak bij de kust.

SASAKSCH. Zie LOMBOK.
SASANOEH-ÖH. Zie MUZIEK EN MUZIEK

INSTRUMENTEN.
SASAWI LEUWEUNG (sobnd.). Zie GY- 

NANDPvOP&'IS.
SASI is in de Molukken een recht, aan de nego

rijen töegekond en omschreven bij art. 71 van 
het reglement op het Binnenlandsch Bestuur en 
dat der Financieën op Amboina en onderhoorig- 
heden (Ind. Stb. 1824 No 19a), waarvan vóór 
het bestuur van den resident Riedel veelvuldig 
gebruik werd gemaakt, doch dat door dezen werd 
tegengegaan en sindsdien weinig racer wordt 
toegepast.

In die negorijen, op welker gronden veel 
vruchtboomen voorkomen, wordt door den 
regent het verbod van „sasi” gelegd op boomen, 
waarvan de vruchten nog niet rijp zijn, sagoepal- 
men,dic.nog te jong zijn en dergelijke. Die boomen 
worden dan van een merk voorzien of men bindt 
een klapperblad aan den stam om het verbod 
van exploitatie aan te geven. Dj „kapala 
kèwang” (een soort boschwachter) en zijn hel
pers („anak of tocloeng kèwang”) zorgt ervoor, 
dat het verbod niet geschonden wordt. Hij 
ontvangt voor zijne bemoeienis bij het opheffen 
van een opgelegde sasi („boeka sasi”) een zeker 
deel der vruchten. Het recht van sasi be
treft alleen de boomen, geenszins den grond, 
(zie Van Höevell, Ambon en meer bepaaldelijk 
de Oeliasscrs p. 186).

SATOEI. District der onderafdeeling Plcihari, 
afdeeling Bandjërmasin, onder het bestuur van 
een kjai (districtshoofd) met standplaats Asam- 
Asam aan de gelijknamige rivier gelegen, 
district is dun bevolkt (voornamelijk door 
Dajaks), arm aan goede wegen en van 
weinig beteekenis. De voornaamste kampoengs 
zijn Asam-Asam en Djorong. Uitgevoerd worden 
voornamelijk ijzerhout (in den vorm van sirap- 
pen, het uitmuntend materiaal voor dakbe
dekking) en boschprodueten.6^ rf )C'

SAUMLAKKI. Hoofdplaats der afdeeling Ta- 
nimbar en Babareilanden, der residentie Amboi
na. In 1915 bestond de bevolking van het res
sort Saumlakki uit d: 10.S00 inlanders, 15 Euro
peanen en 40 Vreemde Oosterlingen.^^ !0

SAUROPUS ALBICANS BI. (= S. andro- 
gynus Merr.). Fam. Euphorbiaceae. Daoen kar- 
toe, Mëmata, Tjëkop manis (mal.), Babing, 
Katoe (jav.), Katoek. (soe<d.), Heester, tot 
3 /o M. hoog, vaak door de inlanders aan ge
plant, o.a. in moestuinen. De wortels zijn een 
inlandsch geneesmiddel. De takken met bl de
ren worden als groente verkocht. Ook geven 
ze, fijngewreven, een groene kleurstof voor som
mige eetwaren. Do vruchtjes worden geconfijt

5
1
j

Het

.
Op industrieel gebied wordt door de Sasaks 

nog niet veel gepresteerd. Bijzondere vermel
ding verdient het zeer fijne en fraaie vlechtwerk, 
dat in den vorm van tasschcn en doozen ook 
veel naar Bali uitgevoerd wordt. Het weven van 
gewone kleed in gstukken is onder do vrouwen 
vrij algemeen. Voorts kunnen genoemd worden 
de zoutwinning door indamping van het zee
wateren de grofsmederij, terwijl het aantal goud
en zilversmeden, naarmate de welvaart stijgt, 
toeneemt.

!
i

■
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T. v. N. J. IXde jaargang 1847; R. van Eek. 
Schets v/h eiJ. Lombok. T. Bat. Gen. XXII; 
D. W. G. G. Bijvanck. Onze betrekkingon tot 
Lombok. Gids 1895; IV'. Cool. De Lombok exp. 
1896; Dr. Nee ben Asbeek Brusse. Naar Lombok 
1897; F. A. Liefrink. Slavernij op Lombok. 
T. Bat. Gen. XLII 1900; dezelfde Do landsver
ordeningen der Balische vorsten op Lombok; 
J. 0. van Eerde. Rapport over de regeling der 
Agrarische toestanden in W. Lombok. Ind. Gids 
1901; dezelfde. Het grondbezit op Lombok. Ind. 
Gen. 1904; dezelfde. Lombok onder het Ned. be
stuur Gids 1905, dezelfde. Het onderzoek van 
den Rindjani. T. Aardr. Gen. 1912; R. 0. van 
den Bor. Nederl.-Sasaksch woordenlijst Bat. Gen. 
1907; D. J. EIbert. Die Sunda-expedition 1U10— 
1912.

gegeten.
SAUROPUS ANDROGYNUS Merr. Fam. Lu-

jphorbiacca. Mëmata, Tjëkop manis (mal.), Ba
bing, Katoe, Katoekan (; av.), Katoek (-oend.). 
Een vaak aangeplante heester, vooral langs 
wegen en heggen en in moestuinen. De wortels 
zijn een inlandsch geneesmiddel; de twijgen 
met de bladeren vindt men als daoen kartoo 
of daoen katoek op de markt. Ze worden ge
stoomd en in sajoer gekookt gegeten. Do vruch
ten worden geconfijt.

SAUSSURÈA LAPPA Cl. Fam. Compositae. 
Kruidachtig plant uit Voor-Indië, waarvan do 
gedroogde wortel als Costus-wortel bekend is on j/I ' - G. F. d. B. Iv.
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arbeiders dienst doen. Tot 1898 werd uitsluitend 
gewerkt met een paar duizend tot dwangarbeid 
veroordeelden, toen werden proeven genomen 
met vrije koelie’s, eerst Chincczcn, daarna Ja- 
vaansche contract-koclie’s, en het getal dezer 
laatstcn neemt steeds toe, terwijl het getal ver
oordeelden is afgenomen. Uit. 1913 
werkzaam ruim 3000 dwangarbeiders, tegen 
ruim 1400 contractanten. Men streeft er meer en 
meer naar de dwangarbeiders te vervangen door 
vrije arbeiders. In 1913 waron er reeds bijna 
2000 vrije arbeiders. Zie ook KOLEN.

Ook do hoofdplaats Sawah Loentö is door do 
steenkoolexploitatie geheel van voorkomen ver
anderd. Van rustig, weinig beduidend plaatsje is 
het tot een levendig industric-stadje geworden, 
met tal van grootc gebouwen, huizen ,magazijnen 
winkels enz. Van de eigenlijke mijnen, gelegen in 
het gedeelte, dat Doeria i genoemd wordt, de 
plaats binnentredend komt men het eerst in het 
Europeesche gedeelte, dat zich ook over het eigen 
hjkc Sawah Loentö uitstrekt met school (behalve 
de Europeesche is er ook een inlandsche school), 
sociëteit, hotel en verder het station boven op 
den hoogen spoordijk. On middellijk aan dit laat
ste gedeelte grenst de inlandsche kota, dicht op
een gebouwd, doch van een paar flinke wegen 
doorsneden. Zij telt vele toko’s en heeft in het 
midden der kom een nauwe pasar, die druk be
zocht wordt. De Loentö, die achter de kota langs 
stroomt, opwaarts volgend, vinden wc aan het 
eind der vallei het civiele établissement, de con- 
troleurswoning met kantoor, de gevangenis en de 
kazerne. De controleurswoning bevindt zich op 
den rechteroever der Loentö, waar ook het hospi
taal en de loodsen voor reconvalescente dwang
arbeiders zich bevinden en een geheel nieuwe 
Javaansche kampong werd gebouwd. Massa’s 
steen en cement zijn voor deze metamorphose noo- 
dig geweest en groote hoeveelheden blijven noo- 
dig voor onderhoud en verdere uitbreiding. Te
genwoordig worden dan ook de bouwmaterialen 
tot zelfs de pannen toe, in eigen beheer gemaakt 
en verrezen daarvoor steen- en pannebakkerijen, 
benevens kalkovens. In het nauwe dal komt men 
plaats te kort voor uitbreiding, men woekert in 
dit bergland met de ruimte, overal worden stuk
ken uit de hellingen gehakt, terreinplooien gelijk
gemaakt en ravijntjes aangeplempt om gebou
wen te kunnen plaatsen, zoodat de plaats als te
gen de bergen schijnt op te kruipen en nog steeds 
komt men ruimte te kort. Te Ajer Karoeh werden 
geheele kampongs voor immigranten gebouwd. 
Doerian werd een chaos van met zink gedekte 
huisjes en indische restaurants. Ook vindt men er 
aanzienlijke huizen, het gebouw waar de voedsel- 
leverancier het eten kookt voor do duizenden ar
beiders, de kazernes voor de politiesoklaten, de 
kocJieloodsen en paardenstallen.-

Het Gouvernement is voornemens de exploita
tie der Oembilinsteenkool uit te breiden in de 
richting van Pamoeatan, hemelsbreed eenige 
K.M. ten O. van Sawah Loentö gelegen. Daarme
de zouden gepaard kunnen gaan het stichten van 
een nieuw bestuurs- en bowoningscentrum, dat 
meer plaats biedt dan de bergkom Sawah Loentö.

Een tunnel van 828 M. lengte geeft Sawah Loen
tö de genoemde spoorweg verbinding met de Em- 
mahaven. Zie SPOOR ENT RAM W EG EN. Boven
dien is de plaats met de buitenwereld verbonden 
door een rijweg, in N.lijke richting via Kolok

uit Bombay vooral naar China wordt \iitgevoerd. 
Vandaar komt een deel naar Ncd.-Indië, waar 
deze drogerij als poetjock algemeen bekend is 
en gebruikt wordt, meest gemengd met ganti.

SAVOE. Zie SAWOE.
SAWA (jav,). Zie ENGELHARDT1A.
SAWAH. Zie RIJST.
SAWAH-GEBERGTE of BOEKIT SAWAH. Is

de voortzetting van het Barisan-gebcrgte, welke 
naam het in de afdecling Ivroë (residentie Ben- 
koelen) ontvangt. Het vangt aan bij den voet van 
den Bt. Sëminoeng (1881 M.), die steil uit het Ra- 
nau-mcer oprijst en vormt Zuid-oostwaarts gaan
de de grens van de residentie Bcnkoclcn met de 
Lampongsche Districten. De Sipoelang (1315 M.) 
in het Noorden is de eenige noemenswaardige ver
heffing in dezen 136 K.M. langen keten. Langs de 
Semangko rivier en -baai zet hij zich voort in het 
meest Westelijke van de drie schiereilanden van 
Zuid-Sumatra en breekt, bij Taiuljoeng Tjina aan 
Straat Soenda af.

SAWAH LOENTÖ. Onderafdeeling der afdee- 
ling Tanali Dat-ar, residentie Su mat ra’s Westkust 
met gelijknamige hoofdplaats. De onderafdeeling 
omvat in het N. de landstreken Soelit Aier, 
Tandjoeng Balit en Talawi, in het stroomgebied 
der Oembilin gelegen, en Siloengkang en Padang 
Siboesock in het Z. (zie onder die namen). 
Bij de gewestelijke reorganisatie van 1913 (Ind. 
Stb. no. 321) is de onderafdeeling verdeeld in 
de districten Sawah Loentö en Talawi. Vroeger 
zonder eenig be.’ang, is deze landstreek na 1807 
van groote beteekenis geworden, toen de inge
nieur De Greve en zijn opzichter Kalshoven 
steenkolenlagen ontdekten in een onbewoonde 
bergkom, waardoor de Loentö, een rcchterzijri- 
viertje der Oembilin, stroomde. Naar dit riviertje, 
langs welks oevers slechts eenige schrale sawahs 
voorkwamen, kreeg de plek de naam van Sawah 
Loentö. Eenige jaren later werd het terrein nader 
onderzocht en opgenomen door Verbeek; deze 
bepaalde de lengte der drie nagenoeg horizontale 
lagen op 14 K.M. en schatte de hoeveelheid 
„Oembilin-steenkool” op ongeveer 200 millioen 
ton. Het Gouv. besloot hierop tot exploitatie over 
te gaan. doch eerst nadat 25 jaren lang een strijd 
was gevoerd over de richting waarheen de kolen 
zouden worden afgevoerd. In 1892 kwam de 
spoorwegverbinding met de Em mahaven (zie 
aldaar) tot stand en daarmede begon de ont
wikkeling van het gebied.

Het vroeger eenzame, onbekende, doodstille, 
kleine dal der Loentö werd door de kolenontgin
ning een bekend en nijver gebied, een drukke 
plaats, die den indruk wekt van een Europeesch 
industrie-centrum in de bergen. Er heerscht 
thans alom leven en bedrijvigheid. Tot de be
langrijkste gebouwen behooren het zeef huis en de 
kolenwasscherij, benevens de electrische centrale, 
die de eleetriciteit levert voor het geheele mijn
bedrijf. Naast het zeefhuis bevindt zich een fa
briek, waar het fijne gruis tot briketten wordt 
geperst. Groot is het aantal menschen, dat door 
deze ontginningen aangetrokken werd, en thans 
heeft de plaats Sawah Loentö de grootste Euro
peesche gemeente ter Westkust van Sumatra na 
Padang. Op uit. 1913 waren alleen aan de mijnen 
verbonden 87 Europeesche ambtenaren en be
ambten, w.o. 4 ingenieurs. Natuurlijk werd het 
grootste contingent van de bevolkingstoename 
geleverd door de inlanders, die voornamelijk als

waren er
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'{9 K.M.) en Talawi (3 K.M. verder) naar Pa- 
dang Ganting (zie aldaar), welke laatste plaats 
reeds eerder door een weg, via Goegook Tjinö, 
was verbonden met Fort van der Capcllcn, tot 
1911 de hoofdplaats van Tanah Datar. Vorder 
is in 1899 het begin van een rijweg over Koe
bang Sirakoek naar Moeara Kalaban aangelegd, 
welke weg nog niet geheel voltooid is. De voor
naamste andere plaatsen in de onderafdecling zijn 
de gelijknamige hoofdnagri’s der in den aanhef 
van dit artikel genoemde landstreken. Talawi, 
12 K.M. ten N. van Sawah Loentö, aan den lin
ker oever der Ocmbilin, en Soclit Aier (12 K.M. 
ten W. van de boven genoemde nagri Kolok) met 
haar intelligente bevolking zijn wel de belangrijk
ste. Siloengkang, aan den rechteroever van het 
gelijknamige riviertje (aan welks linkeroever de 
spoorlijn loopt) is bekend om haar weef-industrio, 
waarmede zich om zoo te zeggen alle vrouwen be
zig houden. De zoogenaamde Silocngkang- 
kleedjes vinden in een groot cleel yan Indië af
trek. (Zie SILOENGKANG)./! f 

SAWAH SLA. Zie LIMNOCHARIS.
SAWAHAN. District, behoorende tot het ge

bied van den Soesoehoenan, van de afdeeling en 
de residentie Soerakarta. Het heeft drie onde dis
tricten met name Sawahan, Nogasari en Kebon 
agoeng en had op het eind van 1905 eene bevol
king van 29.000 zielen, waaronder 15 Europeanen. 
Vroeger heette dat district Kaliasa. Het ligt be
noorden de hoofdplaats Soerakarta in het heuve
lig land aan den linkeroever der Solo-rivicr.

SAWAI. Naam op West-Sumatra voor Dicru- 
rus-, Dis-semurus- en Buchanga-soorten. Zie ook: 
DRONGO en LAJANG-LAJANG BABI.

SAWAIBAAI. Zie SËLÉMANBAAI.
SA WAL. Onwerkzame vulkaan, 1703 M. hoog, 

gelegen in de afdeeling Galoeh, residentie Cheri- 
bon. Hij wordt in het Zuiden door de producten 
van den veel jongeren Galoenggoeng overdekt. 
Bekend zijn de ertsen (zwavelmincralen van ko
per, lood en zink), die door warme bronnen binnen 
den kraterrand zijn afgezet. (Jaarboek Mijnwe
zen 1872, II, 173 en Tijdschr. v. Nijv. en Ldb. 
XIV, 1809, 354). De berg bezit een zeer uitge- 
spoelden en verbroken krater, die 3.0 K.M. door
snede heeft (Verbeek, Java, 455).

SA WAL, d. i. de 10e maand van he Moham- 
medaansehe jaar. Zie MOHAMMEDAANSCHE 
KALENDER EN GEDENKDAGEN, A.

SA WAN. District van de afdeeling Boelèlèng, 
residentie Bali en Lombok.

SA WANG. Een in langgerekten vorm zich 
Z. N. uitstrekkend, nagenoeg geheel met heu
vels bedekt landsehap van de onderafdeeling 
Lbo*- Seumawè, afdeeling Noordkust van Atjèh, 
grenzend ten VV. aan Peusangan, en langs de 
Kroeëng Manè aan Glocmpang Doea; ten N. aan 
slr; at MaJaba; ten O. la> t>.-Kroeëng Djamoean en 
Kroeëng Pee gkaïh aan Nisam; en ten Z. aan het 
Laut-gcbied. Sawang wordt bevloeid door de 
K roeöngSawang, die in haar benedenloop Kroeëng 
Manè of Kroeëng Panga heet. Tongkangs kunnen 
haar opvaren tot Koude Manè, djaloers tot Kocta 
Sawang. Hoogerop krijgt de rivier het karakter 
van een bergstroom, vol rolstcenen en stroom
versnellingen. Het land echter wordt er juist 
meer bewoonbaar: het gebergte wijkt een weinig 
van de rivier terug, zoodat er zich een vallei 
vormt, waarin goed geirrigeerdo sawahs, en 
gampöngs: Sawang, Lhöft Tjoot Koelioo, Goontji,

Risèh, en Lambajöng liggen. De zijrivieren zijn, 
stroomafwaarts gaande, links: Kroeëng Djeu- 
reungèh, Lambajöng, en Gocntji; rechts: Kroe
ëng Toean en Djambö Hadji. Alleen de Kroeëng 
Toean kan men met djaloers een eindje opvaren. 
Het landsehap heeft een ± 2 K.M. breedo 
vlakke kuststrook, Blang Panjang, welke, be
halve door een kale grasvlakte, wordt ingenomen 
door een complex gampöngs en sawahs, van 
Bocngkaïh tot Manè, dus de heele N. kust langs. 
Door dien „blang panjang”, dat „lange veld”, 
zijn aangelegd de baan van de Atjèhtram en de 
iets ten Z. daarvan loopende colonne weg Atjèh — 
Tëmiang. Er wonen o. m. 2727 geregistreerde 
mannen (opgave uit. 1915).

De bevolking bestaat van rijstcultuur op 
sawahs en vischvangst. Pinang en boschpro- 
ducten zijn de voornaamste uitvocrproducten.

Het bestuur wordt waargenomen door Tcukoo 
Keudjroeën Ali.

Zie: Bijdragen T.-, L.- en V.k. v. N.-L, Dl. 
LV bl. 135, vooral ook voor geschiedkundige 
en politieke bijzonderheden.

SAWANG TÓENGKOE. Plaatsje aan de Zuid
oostkust van Noord Pagèh, zetel van het bestpur 
over de Pagè -eilanden (zie aldaar)./*-? O

SA WÉLA. Naam op Ceram voor Ibis molucca. 
Op Celebes heet Egatheus falcinellus Moelolonco.

SAWI (iav.). Zie BRASSICA NIGRA.
SAWI ALAS (iav.). Zie BRASSICA JUNCEA.
SAWI-SAWI (mal.). Zie BRASSICA NIGRA.
SAWITO (SAWIETTO). Boegineesch zelfbe- 

sturend landsehap aan de W. kust van Z. Celebes, 
met gelijknamige hoofdplaats, behoorende tot 
het voormalige bondgenootschap Adjatapparang, 
met een oppervlakte naar schatting van 4^ 700 
K.M2. Het wordt door deSadang in Z.W. richting 
doorstroomd en telt nog een aantal onbeduidende 
riviertjes. De voornaamste bergtoppen zijn in het 
Noorden gelegen en zijn naar schatting ± 1250 
M. hoog. De bodem is zeer vruchtbaar, zoodat de 
geteeld wordende producten niet alleen in eigen 
behoefte van het landsehap voorzien, doch ook 
uitgevoerd worden. Het zijn rijst, djagoeng, klap
pers, pinang en kamiri. Vischvangst verschaft aan 
de kustbewoners een ruim middel van bestaan, 
terwijl de handel eveneens niet onbeteekenend is. 
De bevolking wordt geraamd op 30.000 personen. 
D zelf bestuurder draagt den titel Adatoewaï g. 
Zie voor verdere bijzonderheden: D. F. van Braa m 
Morris» Tijdschr. Bat. Gen. dl. 30 .(1S93), blz. 
213./» /

SA WO, SA WO DJAWA (jav.). Zie MIMU- 
SOPS KAUK1.

SA WO MANILA (mal., soend.). ZieACHRAS.
SAWOE of SAVOE. Eiland in den Indischen 

Oceaan, ten Westen van het eiland Roti, gelegen 
tusschen 121° 45' en 122° 4' O.L. en 10° 27' en 
10° 3S' Z.B., ± 540 K.M.- groot, met de omlig
gende eilandjes vormende een onderafdeeling van 
de afdeeling Zuid-Timor en eilanden der residen
tie Timor. Het binnenland is een flauw golvend 
heuvelland, weinig begroeid, voor een groot deel 
zelfs geheel kaal, meest bestaande uit zand- en 
kalksteenen der triasformatie; de toppen zijn tot 
ruim 300 M. hoog. Aan de kusten zijn deze ge
steenten overdekt door jong-tertiaire witte mer- 
gels en koraalkalken. De voortbrengselen zijn na
genoeg dezelfde als op Timor; vooral do paarden 
hebben een goeden naam. Sedert eenigen tijd is 
er een proofaanplant van katoen. Het Neder-
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Onweer valt. hot meeste in de kenteringen, vooral 
in November.

Do stroom loopt veelal om de Z.W., is in beide 
moessons zeor merkbaar en soms vrij sterk, do 
deining is matig en het hoogst in den Z.O. moes
son. Zee komt het meest voor me' doorstaanden 
Z.W.wind. in de ken' eringmaanden is het kalm. 
Do ver ikale waterbeweging is overheerschend 
dubboldaagsch en loopt ui een van hoogstens 
2 M. tot enkele dm., in liet West gedeel'e dor 
Savoezee is zij sterker dan in ho' Zuid- en Z.O.- 
gcdcel e. Zio Zeemansgids deel V.
,x-SAWOENEESCH. De taal van het eiland 
Sawoe is zeer nauw verwant met het Socmba’sch 
hoewel beide talen in klank-stelsel en vooral 
ook in spraakkunstigen bouw zeer van elkander 
verschillen. Die groote verwantschap blijkt uit 
de bijzonder groote overeenkomst van den 
woorden-schat van beide talen, en uit enkele, 
bij alle verschil, juist opmerkelijke punten van 
overeenkomst in de spraakkunst. D’ taal be
hoort dus tot de Bima-Socmba-groep. Het aantal 
klanken, waarvan dc taal zich bedient, is niet 
gering; onder de klinkers komt ook voor een 
klank, welke tusschen eene doffen a en ë in 
zweeft, en beantwoordt aan dc M. P. pëpët. 
Aan mede-klinkers bezit de taal: k, g, (waarnaast 
nog eene variëteit- welke door g wordt aan ge
duid), ng, t, d, d, n, dj, j, nj, p, b, b, (als in het 
Soemb. en Bim.), ra l, r, j,w, h. Deze klanken 
kunnen evenwel alleen aan het begin van eene 
lettergreep voorkomen; alle eind-mede-klinkers 
zijn afgeworpen; ook verbindingen van een 
neusklank met eene tenuis of media duldt dc 
taal niet. De 
matig tot h geworden. Ook eene oorspronkelijke 
Ie of p zijn soms weggevallen, in den regel als 
zij in het Bim. respectivclijk h of / luiden, bijv. 
adju, hout, Bim. hadju = M. P. kayu ; ngad, eten 
Bim. ngaha = Mad. ngalcan-, enz.; ai, vuur, 
aji — P. M. apui; enz. Opmerkelijk is eene 
neiging tot vocaal-omzctling, als de eerste 
lettergreep oorspronkelijk eene u of i bevat, en 
de laatste eene a, daarbij wordt dan dc a tot 
ë (of d), de eerste lettergreep behoudt den klem
toon, bijv.; ëmu, huis, oud-Jav. umah, enz.; 
bédu, blind, M. P. wula ; lërni, vijf, M. P. lirna ; 
enz. Ook verzachting van eene t.-nui.s komt 
meermalen voor, vooral van eene t jjl d, zoowel 
in het woord, (als bijz. in het vermelde bëdu, 
blind), als vóóraan het woord, bijv. dëbu, suiker
riet, M. P. tëbu. Van dc over-geërfde formatie ven 
heeft de taal alleen in levend gebruik behouden 
het prefix pe = h>‘i. P. pa of pë (in de derde letter
greep van achteraf komt wel eene c, geen ë voor) 
waarmede causatieve en reciproque werkwoor
den gevormd worden; van andere prefixen zijn 
wel sporen te vinden, zij leven echter niet meer 
en behooren thans, tot den woord-slarn. Suf
fixen zijn spoorloos verdwenen. In tegenstelling 
lot het Soemba’sch, (waarin elk werkwoord eene 
volledige vervoeging in enkel- en meervoud 
ondergaat), en ook tof hel Bim., is elk-spoor van 
vervoeging verdwenen, zoodat het eenvoudige 
slani-woord als praedicaat kan optreden, bijv. 
kalco, (gaan); Icalco ja, ik ga; heléo, (zien) heléo 
ri ja, ik zie. Daartegenover staal, dat de taal 
thans gebruik maakt van een aantal nieuwe 
vorm-elementen, waarvan enkele hier vermeld 
zullen worden, bijv. in de eerste plaats een soort

landsch gezag wordt er vertegenwoordigd door 
Gezaghebber, die te Seba gevestigd is; staat

kundig v rmt het eiland c< n landschap, bestuurd 
door e n Radja met een Rijksbestuurder, onder 
wie hoofden met den titel van Tomoekon gesteld 
zijn. Afzonderlijk ligt hot to hc landschap Saw o • 
behoorondc eiland Randjoea (zio aldaar). De 
bevolking schijnt gemengd te zijn en te bestaan 
uit Timoreezcn, Rotineezen en andere eilanders 
en wordt geroemd om haar vlijt en goedaardig
heid; velen zijn reeds tot het Christendom be
keerd. Veel Savoeneezcn emigreeren thans naar 
Timor, niet voor vast, docli om er werk tc zoeken. 
Ook worden er aangemonsterd op de in Austra
lische , wateren naar tri pang visschende 
vloot/f < lC<

SAWOE-ZEE is het groote, driehoekige, zeer 
diepe bekken tusschen Flores met dc daarbeo. 
gelegen kleinere eilanden en Timor, Roti, Sa
woe en Soemba, dat om dc Zuid en om de West 
in verbinding staat met den Indischen Oceaan 
en om de N.0. door do straten Flores, La- 
makwera en Boling. Alor, Pan! ar èn Om baai 
gemeenschap heeft met dc Floreszee. Van 
deze bergachtige eilanden hebben de Noor
delijke vele oude en nog werkende vulkanen, 
waaronder verscheidene den regelmatigen kegel
vorm verlooncn, zijn Soemba en Sawoe taf ei
landen, is Roti eigenlijk meer heuveachtig dan 
bergachtig en heeft- Timor het aanzien van een 
grillig kalkgeberglelandschap mot hooge, mas
sieve klompen in het binnenland. De kusten 
van Flores, S.olax_i?n Lomblen zijn overal steil, 
hebben nagenoeg geen kust rif en vallen zeer steil 
naar zee af, die van Soemba, Sawoe, Roti en 
Timor rijzen geleidelijke r op uit zee, welke daar 
onmiddellijk onder de kust ook minder groo'e 
diepte beeft. Enkele losliggende eilanden onder 
den wal worden aangetroffen op de Zuidkust van 
Flores, de Z.W.punt van Timor, Roti en Sawoe, 
overigens is het bekken volkomen schoon en tel',, 
na de Banda-, Flores- en Celebeszee onder de 
diepst en van den Archipel.

De Westmoesson is minder krachtig dan de 
Z.O.moesson. April is geheel kenleringmaand, de 
Z.O.moesson komt eerst- door in AI ei en duurt tot
en met September, ’s nachts veel meer geregeld 
doorstaande dan overdag. Alleen in Juni, Juli 
en Augustus staat de wind overdag vrij geregeld 
door, in Juli waait deze des nachts bijna onaf
gebroken uit het Z.O. In October hebben zwakke 
O.lijke en Z.lijke winden eenigszins de overhand, 
in November zwakke Z.lijke en W.lijke winden 
en van December tot en met Februari waait een 
weinig geregeld doorstaande, flauwe Westmoes
son terwijl Maart niet veel meer dan overheer- 
schende W.lijke winden heeft. Noordelijke win
den komen hier slechts weinig voor. In den Z.O.
moesson is de lucht helder en weinig bewolkt, 
maar is het zeer heiïg, welke heiïgheid toeneemt 
tot in September; zoodra in November af en toe 
een regenbui valt, is de lucht weer helder. In den 
Westmoesson heeft men veelal goed weer met 
bewolkten hemel en goed zicht, in Januari en 
Februari kunnen soms vrij harde winden door
staan, al dan niet gepaard met buien. De regen
val blijft voornamelijk beperkt tot de maanden 
December lol en met Maart en is in lief West- 
gedeehe der Savoezee geringer dan in liet Oost- 
gedeelte; van af Juli lot en met October komt 
slechts bij hooge uitzondering een regenbui voor.

een

is geheel verdwenen en regel-
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prefix la, waardoor het woord eenvoudig als 
werkwoord wordt, gekenmerkt, zoodat de boven- 
Rtaandc voorbeelden ook kunnen luiden : ta-kako- 
jet, ta-helêo ri ja. Tegenover la staat ne, wat bijv. 
voor een substantief kan voorkomen, als in: la- 
kakoke (nadrukswijzer) ne douac (vorst) ne (lid
woord), de vorst ging op weg; en gebruikt vooreen 
verbaal stam-woord, dient om dit als een substan- 

. tief te kenmerken, bijv.; van ia, kennen, kunnen: 
ne ia, kunde, liet wordt op deze wijze overal gebe
zigd, waar de taal den substantief-vorm cischt, 
bijv. pidulodo ne pemuhu (met elkander strijden) 
ro, zeven dagen streden zij met elkander. Door do, 
dat ook als betrekkelijk voorn w. optreedt, voor 
een verbaal woord te plaatsen, wordt onder meer 
aangeduid, dat de handeling pleegt te geschie
den : ta-wie doi no is: hij geeft 'geld, eenvoudig 
als feit voorgesteld, maar: do-wie doi no, hij 
pleegt geld te geven; dientengevolge staat do 
ook in het perfectum, waar dit een toestand aan
duidt. Nog cene andere functie van la is te mel
den, namelijk: indien een verbaal woord afhangt 
van een ander, wordt dit voorafgegaan door 
la, bijv. oo (willen) la-wie, willen geven; in dit 
geval wordt la ook voor den vorm met do ge
plaatst, (liet dialect van Jlaidjua vertoont hier 
pe, in overeenstemming met Soemba’sch pa). 
Evenals in het Bim. is de conjunctief van den 
indicatief onderscheiden. Als eene bijzonder
heid moet nog vermeld worden, dat, zoo een 
transitief werkwoord eindigt op a, i of u, de eind
vocaal kan veranderd worden, rcspcctivelijk in 
e of o, bijv. ngaa, (eten), ëki, (binden), ëgu, 
brengen : ngaë, eke, ego, (maar bevat het woord 
twee u’s, als bijv. tunu, aansteken, branden, 
dan luidt de vorm tune, zoo ook bijv. lielote 
naast helolo, sluiten); de eerste vorm wordt 
gebezigd als het object onbepaald of wel be
paald, doch meervoudig is; de tweede als het 
bepaald en enkelvoudig is. Ook enkele intransi
tieve werkwoorden, welke beteekenen: zijn, 
weg-zijn of afzijn, vertoonen dezelfde verande
ringen. Bij h«-t substantief wordt enkel -en meer
voud aangeduid door lidwoorden. Eene genitief
bepaling volgt, gelijk in alle talen dezer groep, 
op het bepaalde woord. D«' volledige pers. 
voornw., welke trouwens één-Iettergrepig van 
vorm zijn, dienen ook als bezittelijke, bijv. ja, 
ik: ëmu ja, mijn huis; soms maakt men gebruik 
van omschrijvingen meteen woord, dat bezitting 
aanduidf ; als zoodanig komen voor: unu, olia 
on në'é, bijv. douac aha no, zijn vorst.

Literatuur : II. Kern, Sawuneesche Bijdragen: 
Volzinnen, Samenspraken en Woordenlijst, met 
eene grammatische inleiding (Bijdr. T. L. en 
Vk. D. XLI); J. K. Wijngaarden, Sawuneesche 
woorden lijst. Met eeji Voorwoord van C. Poon- 
sen. (’s Grav. Nijhoff, 1800). E n gedeelte van 
een Sawoeneesch verhaal, tot dusverre heteonige, 
dat bekend gemaakt is, is Ie vil den in „E nige 
verhalen in talen gesproken op Sumbawa, Timor 
en omliggende eilanden” door >J. C. G. «Jonker, 
Bijdr. T. I.. en Vlk. Ode Volgr. II.

SCAEVOLA FRUTESCENS Kr.( - Sc. Koeni- 
gii Va hl). Kam. (.oodeniaceae. Amboeng-ambocng, 
Berouw as laoet, Gaboesan*, Pëlampang (mal.), 
Papatjóda (mal. mol.), Doedoolan, Woedoelan 
(jav.), Babakoan, Gagaboesan (soenü.). Jy- 
jiische strandheester met vrij groote bladeren,dik
wijls in groote hoeveelheden bij elkaar groeiend. 
Hot hout van de oudere takken is zeer duurzaam

en daarom wel als nagels of pennen in vaar
tuigen gebruikt. Het merg uit de jonge takken 
laat zich gemak kei ijk tot kleine voorwerpen 
snijden en kleuren; men snijdt er in dc Moluk- 
ken (veel bv. to Am bon) allerlei figuren van. 
Wortel, bast, bladeren en "vruchten zijn een 
inlandsch geneesmiddel tegen velerlei kwalen.

klasse
omvat o.a. dc dieren, die wij in het dagelijksch 
leven met don naam van krabben, këpiting 
(mal., jav.), kreeften en garnalen, oedang (mal.), 
(zie aldaar) bestempelen. Evenals bij de insecten 
is hun lichaam uit ringvormige geledingen opge
bouwd, die uitwendig door een chitine-huid 
(cuticula) bedekt worden, welke door dc aan
wezigheid van kalkzouten een zekere mate van 
hardheid verkrijgt en zoo tot een pantser of 
schaal wordt, waaraan de naam van Schaaldieren 
ontleend is. Bij den groei van het dier wordt die 
schaal van tijd tot tijd afgcworpen en heeft eene 
vervulling plaats. Soms gaan van de rugzijde 
van het dier twee kleppen uit, zooals bij de Wa- 
tervloo (Daphina) en dc E ndenmossel (zie al
daar), waardoor liet dier ccnigc uitwendige 
overeenkomst vertoont meteen Schelpdier,waar
mede laatstgenoemde dan ook vroeger in eene 
groep vereenigd werd. Ook kunnen bij sommige 
parasietisch levende Schaaldieren dc lichaams- 
geledingcn op latercn leeftijd geheel verdwijnen, 
zoodat de dieren dan meer op wormen gelijken, 
zooals met eenigo Vischluizcn (Lernaea) het ge
val is. Het verst gaat dc reductie onder invloed 
van de parasictische levenswijze bij de Rhizo- 
cephala (parasieten van kreeften en krabben), 
bij wie niet alleen de lichaamsgeleding en de 
ledematen verdwijnen, maar het lichaam tot een 
zakje wordt, dat slcchts?een zenuwknoop en ge 
slachtsorganen bevaty

Bij de laagst ontwikkelde Schaaldieren(vroeger 
als Entomostraca, gelecde kreeften, samengevat) 
zijn de lichaamsringen of segmenten meestal 
duidelijk van elkaar gescheiden en zeer ver
schillend in aantal. Tot dc Entomostraca be
lmoren o.a. de Pliyllopoda (vb. watervloo), de 
Cirripedia (vb. cendonmossel*- zie aldaar, Saccu- 
lina, (zie PARASIETEN) en de Copepoda. 
Sommige Copepoda zijn parasieten (vischluizcn, 
Lernaea), maar de meeste leven vrij in zee en vor
men een zeer belangrijk bestanddeel van het 
plajikton. De Copepoden zijn kleine Schaaldieren, 
die in alle zeeën in vele soorten voorkomen. De 
Siboga-expeditie verzamelde in den Indischen Ar
chipel 33S soorten dezer groep. Dc hooger ontwik
kelde Schaaldieren (Malacostraca, gepantserde 
kreeften) bezitten een constant aantal segmenten, 
van welke er één of meer met den kop versmelten 
tot één stuk, zoodat men aan het lichaam van 
deze Schaaldieren twee afdeelingcn kan onder
scheiden, het kopborststuk en het achterlijf.

De omvangrijksto groep der Malacostraca 
vormt de orde der Decapoden (zie aldaar). Hier
toe belmoren de eigenlijke kreeften, garnalen en 
krabben. Terwijl de garnalen en kreeften (Macru- 
ra, langstaartigen) een lang, gestrekt achterlijf 
of staart bezitten, waarvan zij zich in het water 
als een krachtige roeispaan bedienen, zijn do 
krabben (Brachyura, kortstaartigen) door hun 
breed, schildvormig kopborststuk, waaronder 
het korte achterlijf verborgen ligt, beter inge
richt voor klautereji en loopen. Van do aan liet 
kopborststuk ingcplantc acht pootenparen zijn
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konhuis juist afsluiten kan. Van tijd tot tijd is 
dc kreeft genoodzaakt een grooter hoorntje op 
te zoeken, omdat het oude haar te klein wordt. 
Ofschoon van nature echte waterbewoners, kun
nen de hcremictkrecften langen tijd op het droge 
leven en ver het land intrekken; zoo heeft men 
ze op mijlen afstand van de kust, en hoog op de 
bergen aan getroffen. Ja zelfs tegen loodrechte 
wanden klimmen zij behendig op; zoo beschrijft 
Kükcnthal, hoe hij gewekt werd door het geluid . 
van kluizenaarskreeften, die zijn ramen binnen- 
klommen en zich van het kozijn op den grond 
lieten vallen. Naverwant met de Heremictkreef- 
ten is de Klapperkrab (Birgus latro, këtam- 
kanari, mal.), een der grootste kustkrabben, die 
ook een groot deel van zijn leven op het drogo 
doorbrengt on wiens kieuwholtc, in overeen
stemming daarmee, gedeeltelijk voor lucht
ademhaling ingericht en in een longzak veran
derd is. Hij graaft diepe gangen in den grond, 
zoo wijd als konijnenholen en bekleedt die van 
binnen met de. vezels van klapperdoppen Hij 
leeft voornamelijk van het zaadvleesch der ko
kosnoten, die hij met zijn sterke scharen open- 
breekt, na eerst de vezellaag zoover te hebben 
afgeschild als noedig is om het kiemgat (een der 
drie oogen) te bereiken en te doorboren. Of
schoon hij zich vooral van afgevallen noten voedt, 
is hij ook op klapperboomen klimmende waarge
nomen. In het achterlijf vormt zich een ophoo- 
ping van een ölicachtig vet, dat door de Chinee- 
zen als voedsel zeer op prijs gesteld wordt; 
alvorens het dier te nuttigen wordt het meestal 
eenigen tijd in gevangen staat gehouden. Ook 
de Gecarcinidae (Joejoe, jav.) en Telphusidae 
zijn krabben, die veel op het land worden aan- 
getroffen; hun kieuwholten zijn sterk uitgezet en 
kunnen als longen dienst doen. Jaarlijks trekken 
zij in groote troepen naar zee om te paren en ei
eren te leggen. De Geotelphusa hendersonisana 
werd door Dr. Hallier in Sambas aangetroffen 
op een hoogte van meer dan 1000 meter. Van de 
groote kreeften van den Maleischen archipel 
noemen wij slechts de prachtiggekleurde Langoes- 
ten (PalinuriLS), kenbaar aan hun verbazend 
lange buitenste sprieten en het gemis van eene 
schaar aan de voorpooten.

Ook in de zoete wateren van N.-Indië zijn de 
Malacoslraca veel laJrijker vertegenwoordigd dan 
in Europa. Terwijl in laatstgenoemd werelddeel 
in rivieren en beken slechts een zevental krabben
en kreeften-soorten voorkomen, verzamelde YVe- 
ber op zijn reis in zoetwater 34 soorten van 
krabben en 41 soorten garnalen, onder de laatste 
het geslacht Palaemon met meer dan 20 soorten. 
Zoo wordt ook het krabbengeslacht S esar ma 
door zeer talrijke soorten in het zoetwater van 
den N.-I. archipel vertegenwoordigd. Weber 
verzamelde van dit geslacht 15 soorten Daaren
tegen ontbreken de tol de orde der Amphipodcn 
behoorende VJookreeften (Gammariden) en dc 
tot de orde der Isopoda behoorende zoetwater- 
pissebedden (Asellidae), die de Europeesche 
zoete wateren bevolken, in den N.-I. archipel 
ten ecnenmaJo; evenzoo komen de Enlomoslraca 
daar veel minder talrijk voor, want Weber heeft, 
ondanks zorgvuldig onderzoek va j een uilge- 
strekt gebied, slechts 15 soorlt n van deze groep 
kunnen verzamelen.

Literatuur : Max We hor, Zoolog. Ergebnisso 
einer Reise in Niederl. Ost-Indien, Bd. II; J. G.

de drie voorste als kaakpooten behulpzaam bij 
de opneming van het voedsel; de vijf achterste 
paren (looppooten) doen meer dienst voor dc 
beweging en hun eindlid is of een enkelvoudige 
klauw, of dc laatste twee leden vormen een 
schaar, die vooral aan het 1ste paar looppooten 
(schaarpootcn) sterk ontwikkeld is. Het eindlid 
van het 5de paar looppooten is vin vormig ver
breed bij een aantal zwomkrabben of Portuniden 
(vg. këpiting, Neptunus pclagicvs). De aan het 
achterlijf geplaatste ledematen doen of dienst 
als zwempooten (garnalen), of worden door het 
wijfje gebruikt om dc eieren er aan te bevestigen.

Verreweg het meerendeel der Schaaldieren be
woont het water en in overeenstemming daar
mede zijn zy met kieuwen voor dc ademhaling 
toegerust. Gewoonlijk zijn deze bevestigd aan 
de basis der borstpooten en dan in eene bizondcre 
kieuwholtc, door zijdclingsche uitbreiding van 
liet rugschild gevormd, opgeborgen; bij de Pisse
bedden evenwel vervullen dc plaatvormig ver- 
breedc achterlijfspooten de rol van kieuwen.

Slaan wij een blik op dc Schaaldieren-fauna 
van den N.-I. archipel, dan treft ons, dat de 
Krabben (Brachyura) daar veel talrijker in 
soorten zijn dan in het gematigd klimaat ; zij 
zijn vooral kustbewoners en de rot-sstranden, 
koraalriffen en zandbanken wemelen gewoonlijk 
van krabben. Zeer gemeen op de zandbanken 
der lagunen zijn CalappasooTten: krabben, die 
in toestand van rust een merkwaardige gelijkenis 
hebben met een brok door het water afgesleten 
koraalsteen. De scharen zijn groot en ruw en 
passen juist tegen het borstschild, dat ook on
effen en rond is. Verscheidene malen, zegt Hick- 
son (A naturalist in North Celebes), als ik deze 
dieren half begraven in het zand zag liggen, 
was ik onzeker of het werkelijk krabben waren 
of enkel steenen, tot ik ze met een stok omkeerde. 
In de man grove-moe rassen krioelt het van de 
zoogenaamde Wenkkrabben (Gelasimus), die ge
kenmerkt zijn door de ongelijkheid van hun 
schaarpooten, daar de schaar van den rechter 
voorpoot bij het mannetje zoo groot wordt als 
het geheele overige lichaam, terwijl de linker 
bijzonder klein blijft. Die groote schaar dragen 
zij opgeheven voor zich uit, evenals een kamp
vechter zijn arm, vóór hij den strijd begint; 
daaraan ontleenen zij den naam van roepers of 
wenkkrabben. Zij prijken met de schoonste 
kleuren, sommige zijn grijs met een gele of 
purperen schaar, andere groen met zwarte 
vlekken of zwart met twee kobaltblauwe vlekken 
in het midden van het rugschild. De groote 
schaar wordt door het mannetje gebruikt in den 
strijd tegen andere mannetjes, maar Alcock 
meent, dat door het heen en weer bewegen van 
de schaar de bewondering van hel wijfje opge
wekt wordt. Zij hebben de gewoonte om in het 
zand holen te maken, soms van meer dan een 
voet diep, waarin zij takjes, bladeren en zaden 
slepen en werken zoo mede om van koraalzand 
een humushoudend en begroeid strand te maken. 
Tot de meest in het oogvallende strandbewoners 
onder de tropen behooren de Heremiet- of Kluize
naarskreeften (Paguridae), die verscholen zitten 
in slakkenhuizen, waarin zij hun week en spi
raalsgewijs gekromd achterlijf verbergen. Bij 
de meeste soorten is de schaar der voorpooten 
aan eene zijde grooter dan aan de andere en zoo
danig gevormd, dat zij de opening van het slak-
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Indische schaduwboomcn ontbreekt; een alge
meen overzicht der koffieschaduwplantcn vindt 
men in O. F. Cook, Shadc in coffecculture, 
Washington 1901.

SCHAKING. Zie HUWELIJK, Deel II, bl.119.
Op liet vaderrechtclijke Bali is de schaking nog 
bittere ernst, die tot moorddadige tooneclcn kan 
leiden (dl. I, bl. 122), op het oudcrrcchtelijkc 
Zuid-C'lebes is schaking een zwaar adatdelict, 
hetwelk een broeden kring van bloedverwanten 
verplicht tot bloed wraak, die nieuwe bloedwraak 
uitlokt. Daarentegen is b.v. op het vaderrechte- 
lijke Ambon en op Zuid-Sumatra de schaking 
meestal een schijn vertoon in g, een bij onver
mogen om den bruidschat te betalen of de 
feesten te bekostigen gespeelde komedie. Toch 
scheert art. 332 van het nieuwe strafwetboek 
(1915) voor de gouvernementsreehtspraak alle 
gevallen van schaking over één kam; zie daar
tegen Van Hocvell, Ambon, 1S75, bl. 129, en in 
Ind. Gids 18S1 II bl. 882—S86, en vgl^VVilken, 
Verspreide geschriften, II, bl. 475. ^

SCHARRELAAR. Onder dezen naara ver
melden wij een paar vogels behoorende tot de 
familie van de Coraciidae. Op Cclcbes leeft Cora- 
cius temmincJei, donkerblauw met lichtgroen en 
bovenkop en stuit en bruinen rug, de ccnige 
vertegenwoordiger van het geslacht in den Ar
chipel. E.m kortoren, broeden, rooden snavel 
bezitten eenige soorten van het geslacht Eury- 
stomus ; E. oricnlalis komt op de grootc Soenda- 
eilanden voor, is blauw-groen met blauwen keel 
en bruinzwarten kop. E. australis van de Moluk- 
ken, Nicuw-Guinea en Celebes is blceker van 
kleur en E. azurens van Halmahéra is blauw. 
Zie LARTAUon LOENGGOEN-GEOE.

SCHEDEL-VERVORMING. Komt bij jonge 
kinderen io den gehcelcn Archipel voor, bepaal
delijk op Sumatra, Java, Bali, Celebes, Borneo 
en de Kei-eilanden, en is öf eene kunstmatige af
platting van het voor- of het achterhoofd, door 
middel van een band of ccn plankje, öf een ver
vorming door handgrepen, die het hoofd meer 
of min zouden fatsoenccren. Allo deze gebruiken 
zijn ontstaan door de vrees, dat het kind eenig 
letsel zou kunnen krijgen aan de grootc fontanel 
(het open hoofdje), die men steeds ziet kloppen. 
Het waarnemen dezer rythmische bewegingen 
deed veronderstellen dat daar de ziel van het 
kind leefde en bij elk letsel gemakkelijk zou kun
nen ontsnappen. Dc bandages beoogden dus die 
breede fontanel kleiner te maken, vroeger tot 
sluiten te brengen. Andere meer gezochte verkla
ringen bij Virchow, Int. Archiv. f. EAinogr. VI, 
1893, 190 en Wilkcn—Pleyte, Handleiding, 242. 
Daarna is men die vervorming mooi gaan vin 
den, of als typisch voor elk volk, als noodzakelijk 
raskenmerk gaan beschouwen. Hetzelfde gebruik 
bestond vroeger in Europa.

SCHEEPSMETING. D.' Dienst van scheep
vaart, deel uitmakende van het Departement der 
Marine, behandelt o.m. allo aangelegenheden 
betreffende de scheepsmeting. De zoogenaamde 
methode van Moorsom wordt sedert I Maart 
1882 ook in N.-I. toegepast. Alle schepen en 
vaartuigen in N.-I. thuisbehoorende, die op zee
brie ven of gezegelde jaarpassen varen of die vallen 
ouder de toepassing van art. 1 der ordonnantie 
op de in- en overschrijving van vaste goederen 
[(d.i. dio grooter dan of gelijk zijn aan 4 lasten (12 
AI3)], zoomede de schepen en vaartuigen, dio

«e Man, Bericht überdie von Ilerrn Schiffscapi- 
tiin Storm zu Atjeh etc. sowic in der Javasce 
gesammeltcn Decapoden und Stomatopoden, 
Zoolog. Jahrb. Abth. Syst. Bd. X; Idem, Zoolog. 
results of the Dutch Scient. Exped. to Central 
Borneo, the Crustaeeans: Notcs from the Leyden 
Museum, Vol. XX en XXI; J. G. de Man. 
The Decapoda of the Siboga Expedition. I 
Penacidac, II Alpheidae; J. E. W. Ihlc. Die 
Decapoda brachy
I Dromiacea; W. T. Calman. The Cuma- 

of the Siboga-Expcdition; H. J. Hausen. 
The Schizopoda of the Siboga-Exp.; P. Maycr 
Die Caprellidac der Siboga-Expcdition; H. F. 
Nierstrasz. Dio Isopoden der Siboga-Expcdition 
I Isopoda chelifera; P. I5. 0. Hoek. The Cirripc- 
dia of the Siboga-Expcdition; A. Scott. The 
Copepoda of the Siboga-Expcdition. I. Free- 
swimraing, littoral and semi-parasitic Cope
poda; G. W. Muller. Die Ostracoden der Siboga- 
Expedition.

SCHAAP (Ovis aries L.), kambing belan- 
da (mal.); wëdoes wëla’.da (Jav.); dom ba, 
(soend.) Schapen en geiten vormen tezamen 
een onderfamilie der Runderen (zie aldaar), zich 
onderscheidende door den grootendecls bc- 

* haarden snoet en den korten staart. Van de 
geiten onderscheiden de schapen zich in het al
gemeen door meer naar buiten gerichte horens. 
Wilde schapen komen in den Indisehen Archipel 
niet voor. De schapen, die er als huisdier ge: 
houden worden, zijn waarschijnlijk mecrendeel 
van Europeeschen oorsprong. Zie zijn klein van 
stuk en worden meer voor hun vleesch gehouden 
dan om de wol, waarvan ze weinig opleveren; 
de huiden worden uitgevoerd, maar hebben min
der waarde dan geitehuiden (vlg. Jrb. Dep. Ldb. 
’08. p. 2G8). Ook vetstaartschapen, wëdoes gèm- 
bèl (jav); domba gibas (soknd.) vlg. Mayer 
p. 175, komen voor, vooral in sommige streken 
van Celebes, waar men zich meer op de schapen
teelt toelegt dan elders. In het Paloe-dal (Cen
traal-Celebes), waar grootc grasvlakten geschikte 
weideplaatsen opleveren, liggen dorpen, die 
slechts door herders bewo md worden en grooten- 
deels uit buffelkralen en schaapskooien be
staan; de schapen zijn er gewoonlijk zwart ge
vlekt. (Sarasin, Reis n in Celebes, Wiesbaden, 
1905), Ook op Ti mor, Soemba, Savoe en Roti wor
den veel schapen geteeld (vgl. Jrb. Dep. v. Ldb. ’08. 
p. 268). Op .Sumatra zijn indertijd Australische 
schapen ingevoerd om het ras te verbeteren door 
kruising. Men bracht ze naar de Toba-vlakte, 
waar grootc weiden zijn en waar door de veepest 
van 1879 de .voorraad buffels aanzienlijk was 
gedund. De proef mislukte echter door gebrek 
aan deskundige leiding en goed toezicht. Ook 
elders, zoo vanwege den Veeartsenijkundigen 
Dienst op Soemba, zijn Australische schapen 
geïmporteerd, om te trachten do wolprodutie te 
bevorderen, (vlg. Jrb. D.;p. Ldb. *12, p. 218).

SCHADUWBOOMEN. Voor schaduwboomcn 
in cacao- on koffietuinen, zie deze Ene. Dl. I 
433, II 380, alsmede de afzonderlijke artikelen be
treffende verschillende geslachten, als Adenan- 
thera, Albizzia. Arlocarpus, Bixa, Caesalpinia, 
Cassiu, C'edrela, Eriodcndron, Erythrina, Leu- 
caena, Melia,
zijnde dit de boomsoorten, 
in gebruik genomen of ten minste aanbe
volen. Een afzonderlijk geschrift over de Ned.
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du Jardin Botanique dc Buitenzorg, waarvan in 
1S76 liet eerste deel verscheen, en waarin 
eenigo verhandelingen van zijn hand voorkomen. 
Aan zijn belangrijke werkzaamheid kwam een 
ontijdig einde. In Febr. 1880 werd hij ernstig 
ziek, een verblijf in Sindanglaja mocht niet 
baten, hij overleed 9 Maart l8SÖ óp 35 jarigen 
leeftijd. Zijn opvolger was Melchior Treub.

SCHELLINGH-EILANDEN (DER). Ook ge
naamd MOOR-E1LANDEN. Zie aldaar.

SCHELPDIEREN (Lamcl’ibranchiata). Béja of 
kerang, Këpah (»UL.). Weekdieren, wier lichaam 
ingeslotcn ligt binnen twee schalen of klep
pen, een rechter en een linker, die aan de 
rugzijde bewegelijk met elkaar verbonden zijn 
door middel van een bruinen, elastischcn band, 
terwijl op de schelprand daar ter plaatse meestal 
tandjes staan op de ccnc klep, die aan groefjes 
op de andere klep beantwoorden en'te zamen 
,.het slot” vormen. Deze groep wordt daarom 
ook wel met den nanrn Tweekleppige 
we e k d ie ren (Mollusca bivalvia) bestem
peld. Tengevolge van de elasticiteit van den 
slot band zal de schelp, in toest and van rust, 
altijd cenigzins gapen; het sluiten geschiedt 
door tusschenkomst van één of twee spieren,» 
die dwars door het lichaam van de binnenzijde 
van de cene klep naar de andere loopen en van 
welke men de in plantin gsplaatsen als glinsteren
de plekken op de binnenzijde der schelp kan 
herkennen. Niet altijd zijn beide schelpkleppen 
aan elkaar gelijk. Eén kan sterk gewelfd zijn en 
naar beneden gekeerd, soms zelfs vastgegrocid 
zijn, terwijl de andere klep dan vlak is en als 
deksel dienst doet (oester). Tegen de binnen
zijde der schelp ligt de mantel (zie WEEKDIE
REN), een huidplooi, die van de rugzijde van het 
weekdier langs dc rechter- en linkerzijde afdaalt, 
zoodat het lichaam daardoor omgeven wordt, 
evenals een boek door zijn band. De schelp is 
het afscheidingsproduct van den mantel en wordt 
opgebouwd uit een organische zelfstandigheid, 
conchiolinc genaamd, waarin zich kalkzouten 
(hoofdzakelijk koolzure kalk) hebben afgezet. 
Aan den buitenkant wordt zij gedurende het 
leven bedekt door een uit organische stof be
staande laag (periostracum), bij sommige dun 
en doorschijnend, bij andere dik en ondoor
zichtig, die haar tegen nadeelige uitwendige in
vloeden beschermt; waar het periostracum be
gint te ontbreken, ziet men dan ook, hoe de 
schelp door het koolzuur-houdende water wordt 
aangetast, zooals b. v. aan den top van vele 
zoetwator-schelpen zichtbaar is. De groei van 
de schelp geschiedt door afzetting zoowel van 
nieuwe stof langs den rand, waardoor dus haar 
oppervlak vergroot wordt, als tegen den binnen
kant, waardoor zij in dikte toeneemt. Deze bin
nenste Jaag, die op het gehoele buitenoppervlak 
van den mantel wordt afgescheiden, vertoont 
dikwijls een paarlemocrachtigen glans, welke 
zijn oorzaak heeft in i ri te r f e ren t i e - ve rscli ij n sele n 
Tusschcn periostracum en paarlemoerlaag vindt 
men nog de prismcnlaag, grootendeels uit kool
zure kalk bestaande en opgebouwd uit loodrecht 
op de oppervlakte staande prisma’s. De afschei
ding van de kleurstoffen, waarmede de meeste 
zeeschelpen zijn versierd, heeft alleen langs den 
mantelrand plaats; ook allerlei oneffenheden 
de schelp, bulten, stekels enz. ontstaan op deze 
plaats. Dat de groei der schelp niet altijd gere-

ni&t in N.-I. teliuisbchooren, indien hun inhoud 
bekend moet zijn, worden gemeten. De eenheid 

seheepsmaat. is de NI3, doch de meetbrief 
geeft den inhoud behalve in die eenheid ook in rc- 
gistertonncn van 2,83 M3 aan. Dc Hoofden van 
Gewest. Bestuur verdeden hun gewest vcor zoo
veel noodig in schcepsmeterdistrictcn. In de dis
tricten, waar een havenmeester die betrekking 
als hoofdambt vervult, treedt deze als scheeps
meter op, in andere districten worden daarvoor 
geschikte personen als scheepsmeter aangewezen. 
In den Regceringsalmanak van N.-I. treft men 
in het eerste deel. behalve de opscmmii g der 
toepasselijke Indische staatsbladen, ook het over
zicht van de ve r d e e 1 i n g il e p ge we ste i 
mcterdistrictcn aan"

SCHEEPVAART (DIENST VAN). Zie BEBA- 
KENING, K UST VER LICHTIN G en LOODS
WEZEN.

SCHEEPVAART EN HANDEL. Zie HANDEL 
■ n en SCHEEPVAART.
\ C SCHEFFER (RUDOLF HERMAN CHRIS-
l ,^ • /TIAAN CAREL). Nederlandsch plantkundige,

' / ‘C tc Spaarndam 12 September 1844,
ZJÜn vader geneesheer was. In 1S62 ging hij in 

. -: '5‘ - Utrecht in de medicijnen studeeren, in 18G4
legde hifhet eandidaatsexamen af in de wis- en 
natuurkunde, waarna hij dc aandacht trok 
van Miquel. Met toestemming van zijn vader 
ging Sehcffer zich nu verder op de plantkunde 
toeleggen met het doel, op den duur naar Indië 
te vertrekken en daar een werkkring te krijgen 
bij ’s Lands Plantentuin. Er was n.1. al in 1863 
bij dón minister van Koloniën aangedi ongen op 
de aanstelling van een wetenschappelijk ge
vormd botanicus, aan welken aandrang de mi
nister ten slotte toegaf. In 1867 (20 Maart) 
promoveerde Sehcffer op een dissertatie: De 
Mysinaceis Archipelagi 1 dici, 15 Nov. d. a. v. 
vertrok hij naar Java. Op zijn reis deed hij 
Ceylon aan ,waar hij den botan. tuin te Perade- 
nyia bezocht en met Thwa.tes kennis maakte. 
Bij zijn aankomst werd Scl effer tot directeur van 
’s Lands Plantentuin aangesteld, waardoor de 
tuin voor het eerst sinds vele jaren weer onder 
wetenschappelijke leiding kwam. Sehcffer bracht 
een jaar in het huis van den hoitulanus Tcys- 
mann door, van wien hij op practisch gebied 
buitengewoon veel leerde. Onder Scheffer’s direc
toraat werd de tuin weer onttrokken aan het 
beheer van den intendant der Gouvernements- 
hotels, en dus weer een zelfstandige inrichting. 
Een betere verzorging van bibliotheek, herbarium 
en bibliotheek werd doorgezet. Teysmann werd 
van zijn hortulanusschap ontheven en hem het 
maken van wetenschappelijke reizen opgedra
gen, waardoor hij meer vrijheid van beweging 
en meer rust kreeg. Binnendijk werd hortul nus, 
H. G. Wigman nam de plaats van Binnendijk in. 
In 1876 werd een terrein te Tjikeumeuh als kul- 
tuurtuin bij ’s Lands Plantentuin gevoegd; de 
bergtuin te Tjibodas werd ingericht, en in 1876 
een landbouwschool tc Buitenzorg gesticht. 
Scheffer’s belangstelling was zoowel op de 
practisch e als dc wetuisch appel ij ke zijde van 
zijn taak gericht, zooals blijkt uit zijn kulluur- 
proeven, zijn onderzoekingen over de lcoffie- 
bladzlekte en zijn wetenschappelijke mede- 
deelingcn in het Natuurkundig tijdschrift van 
Ned. Indië (1870 en 1873). Aan hem is te danken 
de oprichting van een nieuw tijdschrift, Annales
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geld doorgaat, maar tengevolge van het ongun
stige jaargetijde of van andere oorzaken soms 
langdurig afgebroken wordt, kan men opdeopper- 
vlaktc van vele schelpen waarnemen, waar de 
gedurende opeenvolgende perioden gevormde 
afzettingen door duidelijke lijnen van elkaar ge
scheiden zijn.

De Schelpdieren missen een kop, maar lang 
de randen van den mantel vindt men dikwijls 
talrijke vocldraden, soms ook een groot aantal 
o o gen (Kamschelp). Bij de meeste soorten ver
groeien de beide mantelhelften gedeeltelijk langs 
de randen; achteraan blijven evenwel altijd nog 
één of twee openingen over. Door de onderste 
dezer openingen wordt het water voor de adem
haling in gezogen en deze heet daarom ademgat, 
terwijl de bovenste aarsgat genoemd wordt, 
wijl daardoor het ademhalingswater met de 
excrementen wordt uitgestooten. Bij zulke 
Schelpdieren, die zich diep in den grond of in 
andere voorwerpen plegen in te graven, verlengt 
de mantelrand, die de openingen begrenst, zich 
tot lange buizen, adembuizen (Siphonen) ge
noemd; waar deze voorhanden zijn, kunnen de 
schelpkleppen natuurlijk niet dicht tegen elkaar 
aansluiten, maar zijn uïtéóngebogen, gapen 
(Strandgaper). In de ruimte tusschen het lichaam 
en den mantel, de mantelholte, ligt rechts en 
links één kieuw, die gewoonlijk in 2 vlakke platen 
verdeeld is; daarom worden de dieren dezer 
groep plaatkicuwigo weekdieren 
(Moll. lamcllibranchiata) genoemd. Evenals de 
slakken bezitten bijna alle Schelpdieren langs 
de buikzijde van het lichaam een voet, die. niet, 
zooals bij eerstgenoemde groep, de Gaslropoda, 
zooivormig, maar zijdelings samengedrukt, bijl
vormig is, waarom zij ook wel bijlvoetcrs, Pelecy- 
poda, genoemd worden. Met dezen voet kunnen 
zij niet alleen kruipen en zich soms zelfs springen- 
de bewegen, maar hij kan ook als een bevesti- 
gingsorgaan dienst doen, wanneer hij aan de 
onderzijde een groeve bezit, waarin talrijke 
klii-rtjes uitmonden, die kleverige, in water ver
hardende draden (byssus genaamd) afscheiden, 
met behulp waarvan het dier zich aan stcenen, 
palen enz. vastkleeft (vb. mossel). Alle Schelp
dieren leven in het water en het meerendeel in 
zee; vooral de Indische Oceaan bevat een groot 
aantal soorten, waaronder er vele zijn, die door 
hun grootte, vorm of kleurenrijkdom zich onder
scheiden. Enkele vormen mogen genoemd worden: 
Bij de Kamschelpen (Paden, béjasisir,mal.)zijn de 
beide kleppen waaiervormig, straalsgewijs ge
ribd en bij het slof met oorvormige zijstukken 
voorzien; zij kunnen door de schelp snel open 
en dicht te klappen niet alleen vlug door het 
water zwemmen, maar zelfs daaruit springen 
of vliegen (béja tërbang). Do Paarlemoerschclpen 
of Paarloesters (zie aldaar), Meleagrinci, tot de 
familie der Aviculidae behoorende, zijn van bui
len geschubd, meest groen met witachtige 
stralen, van binnen paarlemoerachtig met groe
nen, gelen of zwarten randzoom. Verwant met. 
deze is de Poolsche hamer (Malleus vuig ar is) 
béja kérks (mal.), met schijnbaar twee lange, 
smalle ooren aan het slot en een langgerekte 
schelp, als de steel van een hamer. Van de Mos
sel e n (Mytilus), met hun verlengd drie
hoekige schelp, die geen paarlemoerlaag 
binnen bezit, noemen wij slechts de groen
achtige M. smaragdinus. De

(Oslrea) zijn in den Indischcn archipel door 
eenige soorten vertegenwoordigd, die zich vast- 
hcchten aan de in het water hangende takken 
van de mangrovc-boomcn en daarom ook wel 
boom-oesters genoemd worden. De vlakke, dun- 
schalige O. parasitica, tiram besar, of tiram akar 
(mal.), buigt zich met een der kleppen om de 
takken heen en groeit op die wijze- vast; daaren
tegen hecht zich de geplooide O. [olium met uit 
den schclprand ontspringende uitsteeksels vast. 
Men treft haar dikwijls aan op fuiken (séro), 
die eenigen tijd in zee gestaan hebben, waarom 
zij ook wel sóro-oester genoemd wordt. Groote 
schelpen hebben de Steckmosscls Pinna; 
zij hebben een stc^k ontwikkelden byssus, van 
welks zijdeachtige, goudkleurige draden in Italië 
zelfs handschoenen vervaardigd worden.

De in zoetwater levende Stroommos- 
sels of Najaden (Unionidae) spelen in 
den Indischcn archipel een veel minder beteeke- 
nende rol dan op het vasteland van Azië, wat 
moet worden toegesehreven aan het eilanden
karakter van O.-Indië en de daarmede samen
hangende geaardheid der rivieren.

De Hokhanen (Cardium), Kërang (mal.), 
hebben een gewelfde schelp, met sterke, knob
belige of stekelige ribben, welker uiteinden langs 
de randen in elkaar grijpen; met hun grooten, 
knievormig gebogen voet kunnen zij zich sprin
gende voortbewegen.

Aan deze sluit zich de groep der Cyrenidae aan, 
die de eigenlijke zoetwater-Schelpdieren van eten 
Indischcn archipel omvat. De echte Gyrena’s 
zijn in tal van weinig scherp begrensde soorten 
over den gehcelcn Indischen archipel verspreid, 
voornamelijk in, het kustland, dicht bij zee, 
dikwijls in brak water; hieronder behoort de 
E. coaxans ('Béja kodok), van welke Rumphius 
vertelt, dat zij goed zijn om te eten, als men 
ze vooraf een halven dag in zoet water legt, 
opdat ze het meeste zand uitspuwen.

De Tridacna's of doopvontschelpen 
(zie aldaar), die door hun sterke, straalsgewijs 
verloopende ribben aan Cardium herinneren, 
worden slechts in den Indischen en den Stillen
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Oceaan aangelroffcn; zij liggen met den top 
hunner reuzenschelp in het koraalzand gedoken, 
terwijl de opening bovenwaarts gekeerd is, zoo- 
dat de bontgekleurde mantelranden zichtbaar 
zijn.

Verder zijn nog eenige vormen te vermelden, 
die door hun borende levenswijze overeenstem
men, zij zijn gekenmerkt door het bezit van 
lange adembuizen en een sterke vergroeiing der 
mantelranden, zoodat het dier als ’t ware in een 
wijden zak ligt besloten; zij leven in eigen ge
graven gangen in. den bodem of in allerlei harde 
voorwerpen. De mes-vormige Solen, kapang 
(mal.), heeft een langgerekte schelp, waarvan 
boven- en onderrand evenwijdig loopen; met 
hun sterken, cylindrischen voet, die van voren 
eikelvormig is aangezwollen, boren zij zich in 
den zeebodem. De Paalworm (zie aldaar) heeft 
een heel kleine schelp, die slechts een gering 
gedeelte van het lichaam bedekt; wel scheidt 
ook het overige naakte deel van den buisvor- 
migen mantel een dunne kalklaag af, waarmede 
de binnenkant van het boorkanaal bekleed wordt, 
maar deze staat met do eigenlijke schelp niet in 
verbinding. Verwant met dezen dwergvorm is 
Cyphus arenarius, die in het zand tusschen de
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blijkt uit af doende historische getuigenissen. In 
het Cliin. reisverhaal Ying-yai Shêng-lan van Ma 
Hoean, verschenen in 1416, en door Groencveldt 
vertaald voorzoover onslndie betreft, wordt over 
het toenmalige rijk van Madjapahit o. a. verteld: 
„Thore is a sort of men who paint on paper 
men, birds, animals. insects and so on; the paper 
is like a scroll and is fixed between two wooden 
rollers three fcet. high;.... The man squats 
down on the ground and places the picture before 
kim, unrolling onc part after the other and 
turning it towards the spectators, whilst in tho 
native language and in a loud voice he gives 
an cxplanation of every part” ‘). We hebben hier 
de ouderwctscli-Javaansche wajang bèbèr 
of w. k a r è b è t, die een beschilderd breed 
vlak van daloewang (papier van, gloegoe-boom- 
bast) vereischt, waarop de verschillende epi
sodes afgcbeeld staan, die de dalang verklaart. 
Dat dit schilderkunst met 1 ij m v e r f was, 
zal zoo dadelijk blijken.

Een niet minder authentiek bericht dateert 
van bijna een eeuw later, 1511, en ook uit Madja
pahit. Kort na de definitieve verovering 
Malaka door de Portugeezen (15 Aug. 1511), 
kwamen uit verschillende streken afgezanten 
inlandsche vorsten naar den zegevierenden 
Albuquerque, om hem hulde te brengen; daar
onder was ook een gezant van den nog heiden- 
schen „voornaamsten koning van Java” (Madja
pahit), welke, onder andere geschenken, óók 
meebracht: „een doek zoo lang als een beirami2), 
waarop geschilderd waren al zijne veldslagen 
met zijn wagens met houten kasteelen door paar
den getrokken, en olifanten gewapend met der- 
gelijke kasteelen, en de koning in die wagens 
met vier vlaggen, en geschilderd met zijn gevolg, 
en ieder ding afzonderlijk, en zoo natuurlijk dat 
het niet beter kon” 3).

Doch het jongste authentiek bericht uit vroeger 
eeuwen zal wel zijn dat van Frank van der Does uit 
Juli 1596 voor Bantam, bij de eerste schipvaart 
der Hollanders naar Java, waar hij getuigt: „Ter 
selvertyt quam aldaer by onsluyden een Javaen 
die vuytgeconterfeyt hadden onse 4 schcepen 
ydereen met syne vlagghen endc behoorlycko 
coulucren, twelck well een vreemdichheyt was 
om t’acnsicn” (De Jonge, Opkomst, ll” 1864, 
p. 326-327).

Oud-Jav. woorden als „ranggadjiwa”en „tjitra- 
kara”, d. i. schilder, kunsfcschilde r, 
„tjitralèka”, d.i. teekening en schilderij, 
bewijzen dat zulke feiten geen uitzonderingen zijn 
geweest.

Slechts zelden krijgt men op Java nog antieke 
beschilderde papieren, voor de wajang bèbèr be
stemd, te zien. Zij zijn van de breedte van „papier 
sans fin”, en ettelijke meters lang, door op me
kaar klopping van den boombast verkregen. 
Slechts ééns zag schrijver dezes zulk een antiek

wortels der mangrove-boomen, rcusachtigc kalk- 
kokers maakt, soms 1. M. lang en ö1/2 c.M. breed. 
Maar de meest afwijkende vorm vertoont de 
in den Ind. Oceaan levende Gictcr-schelp (Aspcr- 
gilhim), wier kalkbuis van voren wordt afge
sloten dooreen zeefvormige plaat, omgeven door 
een krans van buisjes, terwijl het achtereinde 
verscheidene 'kraagvormige plooien vertoont. 
De echte schelp is zeer klein en met de kalkbuis 
vergroeid. Het voorste deel van het dier is in 
den bodem ingeboord.

Literatuur: Alb. Mousson, Die Land- und 
Süss wasser-Molluskcn von Java; M. M. Schep- 
man, On a collcction of shells from the Moluccas, 
Notes from the Lcj^den Museum, vol. XV; idem, 
The Mollusca of the Dutcli Scientific Borneo- 
Expedition, ibidem, vol. XVII, pis. 2, 3 and 
4; E. von Martens, Süss- und Brackwasser- 
Mollusken des Indischcn Archipels, Zoölog. 
Ergebnisse einer Reise in N.O.-Indien von Max 
Weber, Bd. IV; Ph. Dautzenbcrg et A. Bavay 
Les Lamellibranchcs de 1’expédition du Siboga, 
partie systématique; P. Pelseneer. Les Lamelli- 
branches de 1’expedition du Siboga, partie

R. H.
SCHELPTROMPET. Zie MUZIEK EN MU

ZIEKINSTRUMENTEN.
SCHILDERKUNST. In den rechten zin des 

woords, is zij niet zoo ge makkelijk in onzen 
•Archipel aan te wijzen. Toch leven er wel de 

/elementen die haar moeten vóórtbrengen; tee- 
- kentalent, vooral op B a 1.1; en kleurgevoeligheid, 

op meer dan een eiland in onze Oost. Op Bali 
wordt dan ook meer bepaald schilderkunst aan
getroffen; terwijl elders een dekoratief 
beschilderen te vinden is, dat op West- 
Ceram zijn grootste hoogte schijnt te hebben 
bereikt, en voorts op Halmahera.

Toch moet weleer J

van
anatomique.

van

vóór de komsta v a,
van den Islam, zijn schilderkunst hebben gehad. 
Reeds Raffles (History of Java, 1817, I, bl. 473) 
merkte van de Javanen op: „They have a 
tradition, that the art of painting was onee 
successfully cultivated among them, and a period 
is even assigned to the loss of it; but the tradit
ion does not seem entitled to much credit”.
Maar dezelfde Raffles had ook reeds te voren 
uit de Radja Kapa-kapa, een geschrift dat in 
oorsprong tot den tijd van Madjapahit teruggaat, 
vertaald, hoe een man van rang, behalve kennis 
van letterkunst, muziek, tijdrekening, en taal, 
óók op de hoogte moest zijn van 10 bedrijven 
of handwerken, van welke tien alleréérst ge
noemd wordt het njoengging of schilderen 
(ib., bl. 255).

Inderdaad, de djoeroe soengging 
(jav.), p ë n o e 1 i s (mal.), de „fijnschilder” 
of kunstschilder moet in het Hindoesche Java 
een persoon van zekere beteekenis zijn geweest, 
zijnerzijds aansluitend bij wat in Voor-Indié aan 
werkelijke schilderkunst leefde, waarvan nu nog 
de fresco’s der grotten van Adjanta (N.O. van 
Bombay) het meest sprekend getuigenis zijn 1); 
terwijl anderzijds, wat tegenwoordig op Bali 
nog leeft, een voortzetting is van hetgeen vroeger 
Java bezat.

Dat op Java weleer schilderkunst bloeide,

*) Notes on the Malay Archipelago and 
Malacca, compiled from Chinese sources, 1870, 
bl. 53 (in Verh. Bat. Gen., dl. 39, 1880).

2) Een gewoonlijk met meekrap rood ge
verfd lang doek, weleer veel vervaardigd in 
Cainbay en omstreken (Voor-Indië).

3) Castanheda, IJ.Je boek (lo ed. Ooimbra, 
1552), herdruk Lissabon 1833, bl. 218, in cup. 
62. h’outief verklaard en foutief aangehaald in

en noot 1.

1) Zie de kostbare uitgaaf van J. Griffitlis: 
„The painting in the Buddhist cave-temples 
of Aj'anta”, Londen 1896 — 97, 2 dln. fol. yVeth’s Java, 2e ed., I (1896), bl. 262
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tafereel; bij de besnijdenis van den Kroonprins 
van Jogja in Sopt. 1889, tijdens do generale 
opkomst der inlandscho ambtenaren ter eere 
daarvan („makadjangan”), werd in de pondok 

den Regent van Gocnoeng Kidocl vertoond 
* do als poesaka vereerde wajang bèbèr uit de 

desa G ë 1 a r a n, onder zijn gebied. Do voor
stelling van dit zeer oude en fraaie papior-schildo- 
rij had plaats zonder eenige muzick-begclciding, 
en met zeer zachte stem van den dalang ’)• 
Do wajang-bèbèr-pronten die onze musea bezit
ten, zijn daarentegen moderne makelij 2). Het 
beschilderen van lcêrcn en houten wajang-poppen 
tegenwoordig op Java, met kleuren „vermengd 
met een fijn soort lijm” (zie De Does, Tijdschr. 

/Bat. Gen. XXXVI, 1893, bl. 95—96), is 
ververij dan schilderkunst. Desgelijks de vrij 
veel voorkomende gekleurdeJav. wajang-poppen 
°p papier, waarvan o.a. het Ethnogr. Museum 
te Rotterdam (no. 456) een heelen boekband 
bezit met 384 vrij grove karoetjil-figuren; hoewel 
daarbij zeker toekenkunst zich handhaaft, die 
echter geheel aan den leiband blijft der geijkte 
wajangpop-voorstelling.

Een der beste overblijfsels van de schilder
kunst tegenwoordig op Java is te vinden bij de 
djoeroe soengging (of pënjoeng- 
g i n g) der kraton’s. van Solo en Jogja, vooral 
Solo; h o f-s é h i 1 d o r s, die de schecden en 
gevesten van kostbare krissen beschilderen met 
fijne blad- en andere ornamenten in teedere 
kleuren, met lijm verf op het hout gehecht, zooals 
Bali niet smaakvoller zou kunnen maken. Een 
mooi staal van deze soort was door H. M. de 
Koningin ingezonden op de le Groep-Tcntoon- 
stclling der Vereen. „Oost en West”, Mei 1900; 
no. 2 van den Catalogus; een kris, door Pakoe 
Boewana X in ± 1895 geschonken.'

Van de oude,nu in hoofdzaak verdwenen, schil
derkunst der Javanen op daloewang, is het tegen
woordige lijmverfschilderen der Balineezen op 
dode en hout de voortzetting. Naar een persoonlijk 
te Singaradja (Boelèlèng) in Oct. 1888 gemaak
te notitie is de techniek daar aldus: men neemt 
a n t j o c r (beenderen-lijm in dunne blaadjes, 
waarvan de beste soort uit Java komt), weekt 
die in water, wrijft ze met wat water en een 
beetje kalk tot een verdunde brij, en voegt er de 
verlangde verf (meest Chineesche poederverf) 
bij; de teekening moet eerst op doek of op hout 
met potlood zijn aangebracht, en daarna met 
m a ngsi (inlandschen inkt, gemaakt, volgens 
ecu oudjavaansch recept, van lampoliezwartsel -f- 
iak -J- loog van den kepoh-boom) 3) zijn nagetrok- 
knn; is het doek, dan moet dit bovendien vooraf 
met këtan pap gedekt zijn. Op de nu aanwezige 
teekening wordt, met lijm ver ven van verschil
lende kleuren, de beschildering aangebracht.

*) 'Aio. hierover nader Dr. Hazeu in Notulen 
Bat. Gen. 1902 Bijlage XVI,en vertaald :„Eine 
wajang-bèbèr- Vorstellung in Jogjakarta”, In
tern. Arch. f. Ethn. XVI (1904), p. 128-135, 
met 2 platen. Voorts R. A. Kern’s „De wajang 
bèbèr vanPatjitan”(Tydschr. Bat.Gen.LI, 1909, 
p. 338 — 356), met 3 pl. van eer. zeer versloten ex.

2) Verg. Dr. H. H. Juynboll,CatalogusR.E.M. 
Java, III, 1918, p. 205—209.

3) Zie een oud-Jav. recept voor’t maken van 
inkt, medegedeeld door Dr. Brandes, in Tijd
schr. Bat. Gen. XXXII (1888), bl. 438-440.

Aldus ontstaan die talrijke Balinecsche schil
derijen op doek, dc langs ó’s of gordijnen, do 
p ë 1 c 1 i n t a n g a n’s of doeken met kalen- 
darisch-voorspellende voorstellingen, en derge- 
lijkc, die dienst doen bij het versieren van ver- 
brandingstoestellcn, het omgeven van bed
steden, enz. Aldus ook do veel voorkomende 
polychromie op hout, die van tijd tot tijd zich 
veredelt tot werkelijke schilderkunst. De meeste 
doeken brengen het niet verder dan tot een merk
waardige, maar schreeuwende voorstelling in 
kleuren en zwarte omtreklijnen van de bekende 
Balin. wajang-achtige poppen, vaak door bijge
voegde letters nader verklaard; ’s Rijks Ethn. 
Museum bezit er zoo verscheidene, die beschreven 
zijn in Dr. Juynboll’s Catalogus van Bali en 
Lombok (1912), p. 33-34, 105 — 106, 122-125.

Het met verven bedekken der Balineesche, 
meest uit hout vaardig gesneden beelden, waarbij 
veel goud en rood en groen en zwart, bederft 
echter voor ons oog door harde kleuren het goede 
effect wat het oorspronkelijk snijwerk had. Doch 
het schilderen op effen houten vlakken, vooral als 
versiering van zgn. p a r b a’s of tempel-beschotten 
reikt veelal hooger; een mooi bleek schilderij kan 
men zien op den zuidelijken achterwand van de 
bale-agoeng in den desa-tempel te Singaradja; 
een prachtig teer beschilderde „pangogongan” 
(draagstoel voor góden) trof mij in dën onaan- 
zienlijken desa-tempel te Bandjar Mala, even 
be-W. Singaradja. Hier is werkelijke kunst te 
genieten.

Onder het legaat —Van der Tuuk bezit het Le- 
gatum Warnerianum (Univ.-Bibl.) te Leiden, als 
no. 823 (Cod. 3390)een allermerkwaardigste verza
meling van 307 platen, waarvan 28teckeningen in 
zwart, de overige met dunne lijm verf gekleurd, 
die zeker van het Balin. teckentalent een goed, 
hier en daar verrassend overzicht geven; de 
schildei kunst is daarin zwakker. Eenige van deze 
platen werden slap gereproduceerd in Dr. H. H. 
Juynboll’s verhandeling: Proeven van Balin. 
toekenkunst,in Int. Archiv.f. Ethn. XVI(1904),p. 
81—87 en sterker inNieuwenkamp’s Bali en Lom
bok (19 6), terwijl een inhoudsopgave van de 
platen voorkomt in Dr. Juynboll’s Suppl. op den 
Cat. der Jav. en Mal. Hss. II (1911), p. 474 — 485.

Een mooi schilderij op hout bezit ’s Rijks Ethn. 
Mus. in Ser. 366 no. I, met den in staatsie tronen- 
den Ardjoena als hoofdfiguur, belaagd door dui- 
velsohe machten, herinnerend aan de verzoeking 
van Boeddha; een stuk, in 1883 van den heer Ph. 
van der Keilen aangekocht, waarschijnlijk vroe
ger een gedeelte van een tempelwand. Zie do 
beschrijving hiervan in Dr. Juynboll’s Cat. 
van Bali en Lombok, p. 32; waar tevens nog 
eenige andere Balineesche schilderstukken be
schreven en gedeeltelijk ook afgebecld zijn (pl. 
VI —VIIJ), doch alleen in zwart.

Buiten Bali mag alleen nog van decora
tief schilderwerk worden gesproken. 
Do daarvoor onmisbare kleurgevoeligheid uit 
zich in andere richting op Java in de Vorsten- 
landscho batik’s (kain sogan), in den Timor- 
archipel bij de prachtige met ikatten verkregen 
katoenen weefsels, op Bali weer en op Atjèh 
vooral in dc rijke zijcleweefseis. Doch op II a 1- 
m ahera, vooral aan de Noord-Oostkust,tref
fen we onmiddelijk decoratief beschilderen aan, 
van groote distinctie. Ook hier weer is het mate
riaal, evenals vroeger op Java, do primitieve
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doorschijnend geel met fraaie roodbrui- 'f o e j a of geklopte boombast. In tcere gele en 
bruine tinten, deels herinnerend aan de soga- 
klcur der Vorstenlanden, en vrij strenge patro
nen, worden hier tal van dingen gemaakt die 
feest zijn voor het oog. Mooie stukken bezat de 
voormalige Ind. Instelling te Delft, in haar 
Etymologische Verzameling, o. a. nosT 3202 en 
3205, rcsp.uit GalelaenTobclo. DitTernafaansch 
Halmahera, met Galela als centrum, schijnt wel 
het beste voort te brengen van deze tot kunst 
zich verheffende nijverheid. Dit is te opmerke
lijker, omdat b. v. in Midden-Celobes, waar do 
Toradja’s ook talloozc klecdingstukkon van 
ƒoeja beschilderen, dit bedrijf niet verder komt 
ejan tot schreeuwende kleuren en stijllooze or
namenten J). Eenige zeer mooie Halmahera- 
stukken werden in verdienstelijke chromo-- 
lithógraphie gereproduceerd als nos. 40, 41 en 
42 (deze prachtig!) van plaat VII, en no. 37 
van plaat VI in Prof. Kükenthal’s „lm Malayi- 
schen Archipel” (1S96); de man, die, meer dan 
Campen en De CIcrcq, oog heelt gehad voor 
deze karakteristieke schoonheid, en terecht o.a. 
zeide van Halmahera: „Die höchste künstleri- 
sche Vollendung

■ (bl. 102)/ De wijze waarop deze foeja-kleedij 
aldus mooi daar beschilderd wordt, is echter tot 
nog toe ononderzocht gebleven.

De jongste verrassing op dit gebied is wel 
wat in 1917 bekend is geworden over huisver- 
siering in Wes t-C era m: met hoogst originecle 
en sterke ornament-lijnen. gedekt door teere 
kleuren, die op de beste Halmahera-kleuren 
gelijken: zie daarover H. F. E. Visser’s „Over 
ornamentkunst van Seram”, in- Volkenkundige 
Opstellen (uitgave Koloniaal Instituut) I, p. 91 
vlg., en vooral Plaat 5 en 7.

SCHILDLUIS. Zie RHYNCHOTA. 
SCHILDPAD. Het hoornpantsor van sommige 

groote schildpadden; belangrijk handelsartikel 
vooral op, Gele bes en in de Molukkcn, als zoo
danig ook karet genoemd; een naam, die vialut 
Spaansch uit het Caraïbisch komt. 2) Men onder
scheidt in den handel Egyptische schildpad 
(rood, zonder gele vlekken) en West- en Oost- 
Indisehe (geel en roodbruin gevlekt). Laatst
genoemde soort, vooral die van Cclebes, is ver
reweg de kostbaarste en wordt voornamelijke 
naar China uitgevoerd. Echt schildpad is al
leen afkomstig van de echte carctschildpad, 
(Ghelonia ivibricata L.) en onderscheidt zich van 
andere lioornsubstantie’s door grootere hardheid, 
door den glans bij het polijsten en vooral door 
de eigenschap, dat stukken caret bij verhitting 
week worden en evenals metalen aan elkaar ge
weld of gclaselit en in alle mogelijke vormen ge
bracht kunnen worden. Daardoor kunnen ook 
kleinere stukken en afval tot schildpadden voor
werpen verwerkt worden. Daarnaast berust de 
waarde voornamelijk op de helderheid van kleur:

1) Verg. de uitvoerige studie van Dr. N. 
Adriani en Alb. C. Kruyt: „Geklopte boom
schors als kleedingstof op Midden-Celebes en 
hare geogr. verspreiding in Indonesië”, met 
aanteekeningen van Dr. J. D. E. Schmcltz, in 
Intern. Areïi. f. Ethnogr. XIV (1901), bl. 
139 vlg.; en deze Encyclopaedie sub YVOE- 
JANG.

2) De eigenlijke Mal. naam is: sisik koera- 
koera.

een warm
ne vlekken is het meest gezocht. (Zie ook onder 
SCHILDPADDEN fam. Ghdonidac II. B. 3) 
Een volwassen exemplaar levert2—GK.G. schild
pad op, hetwelk op vrij wreedaardige wijzo ver
kregen wordt,door de levende dieren te roosteren, 
waardoor de hoorn platen loslaten. Op Celcbes 
geschiedt dit ook door middel van kokend water, 
waarbij gewoonlijk het dier even te voren door 
een slag op den kop gedood wordt. Aan gezien 
juist van Celebes het fijnste schildpad komt, 
schijnt deze methode de beste resultaten op te 
leveren. Heeft de behandeling bij het levende 
dier plaats, dan wordt dit naderhand weer los
gelaten, in de hoop dat nieuwvorming van de 
hoornlaag plaats heeft. Hoewel het zeer waar
schijnlijk is,dat de hoornlaag, indien de laag van 
Malpighi niet al te zeer bij het roosteren geleden 
heeft, geregenereerd kan worden, is het vrij wel 
zeker, dat de daarbij ontst aande hoorn schilden 
geen handelswaarde bezitten. Toch kan het los
laten der ontpantserde dieren een gunstigen 
invloed hebben op het voortbestaan der soort, 
waarbij men echter bedenken moet, dat de meer
derheid dezer gemutileerde dieren wel spoedig 
te gronde zullen gaan en niet meer aan de voort
planting zullen deelnemen.

SCHILDPAD-EILANDEN. Groep in de Banda- 
zee, gelegen op 127° 53' O.L. en 5° 12' Z.B., be
staande uit drie kleine eilandjes, begroeid met 
struikgewas en hoog geboomte en omringd door 
groote bij laag water droogvallende riffen. De 
groep is geheel onbewoond en behoor tot de on- 
derafdeeiing Amboina van de gelijknamige afdee- 
ling en residentie.

SCHILDPAD-EILANDEN.ZieTOGIAN EI LAN
DEN.

een

bekunden die Rindenkloider”

G. P. R.
SCHILDPADDEN (Ghelonia). Orde van krui

pende dieren (zie aldaar) met goed ontwikkelde, 
vijfvingerige (-teenige) voorste en achterste 
ledematen. Vierkantsbeen (quadratum) onbe
wegelijk met den hersenschedel verbonden. 
Slaapgroeve geheel overdekt, of één of twee juk- 
bogen aanwezig. Tanden ontbreken en worden 
functioneel vervangen door hoornkaken. Romp 
omgeven door een bcenig pantser, dat al of 
niet met hoorn platen bedekt en •meestal met 
wervelkolom en ribbon vergroeid is. Borstl.een 
ontbreekt. Copulatie-orgaan ongepaard. Eieren 
meestal rond en hard van schaal. De Oost-In - 
dische schildpadden kunnen in de volgende 
onderorden en familie’s verdeeld worden:
I. Athecae (schildloozcn J) ). Beenpantser uit 

mozaick van kleine beenstukje.s bestaande, 
niet met ribben en wervelkolom vergroeid, 
geen hoorn pantser.

1°. fam. Dermocheh/idae c.f Spharyi- 
dae (Lederschildpadden). Vinnen zon
der nagels, marine, 1 geslacht mot 1 
soort, cfrcumtropisch.

II. Thccophora (Schilddragers). Rug- en buik-

*) De naam Alhecae (Schildloozcn) is eigen
lijk on juist, daar wel degelijk een bcenpaj tser 
of schild voorkomt, dat echter niet volkomen 
homoloog is met het schild der Thccophora. 
Cope en Dollo, die deze namen ingevoi rd heb
ben, hadden daarbij in de eerste plaats het 
hoornschild op het oog, dat echter ook bij 
d« Carellochelyidae en Trionyehidae ontbreekt.
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schild uit grootc beenplaten bestaande on 
met ribben en wervelkolom vergroeid.

A. Pleurodira (Halswcnders), met zij- 
delingsche balsbeweging, hals en kop niet 
volkomen in het schild terug to trekken, 
bekken met rug-buikschild vergroeid.

1°. fam. Cliélyidae (Slanghalsscliild- 
padden), lange hals, lioornpantser aan
wezig, vingers en teenen van zwem
vliezen voorzien, 4 of 5 nagels, zoet
water, 2 geslachten met 10 soorten, 
N.-Guinea en Roti (Australië, Z-Ame- 
rika).

2°. fam. Garetlochelyidae, geen hoorn- 
pantser maar wecke opperhuid, vin
nen met 2 nagels, zoetwater, 1 ge
slacht met 1 soort, N.-Guinea.
B. Cryptodira (Halsbuigers), met ver- 

tikale balsbeweging, hals en kop in S-vorm 
binnen het schild terug te trekken, bek
ken met rug- en buikschild vergroeid.

1°. fam. Chelydridae, hoornpantser 
aanwezig, buikschild klein en kruis
vormig, van 4 of 5 vingers (teenen) 
alleen nagelkootjcs vrij, zoet water, 
1 geslacht met 1 soort op N.-Guinea 
(verder neotropisch).

2°. fam. Testudinidac (Landschild
padden in ruimen zin), hoornpantser 
aanwezig, buikschild groot en ovaal, 
van 4 of 5 vingers (teenen) alleen na- 
gelkootjes vrij, land-, moeras- en zoet- 
watervormen, 9 geslachten met 12 
soorten, hoofdz. Indo-Maleisch gebied 
(verder kosmopoliet).

3°. fam. Ghelonidac (Zeeschildpad
den) hoornschilden aanwezig, vinnen 
met 1 of 2 nagels, marine. 2 geslachten 
met 3 soorten, circumtropisch.

4°. fam. Trionychidae (Rivierschild- 
padden) geen hoornschilden maar wecke 
opperhuid, zwemvliezen tusschen vin
gers (teenen), 3 nagels, zoetwater, 4 
geslachten met 7 soorten, hoofdzakelyk 
Indo-Maleisch gebied (verder kosmo
poliet).

Voor de geographische verspreiding zie onder 
KRUIPENDE DIEREN. Alleen moet hier nog 
worden opgemerkt, dat het Austro-Maleischo 
gedeelte van den Archipel, als men de marine 
vormen uitzondert, veel armer is aan schild
padden, zoowel wat het aantal der individuen 
uls wat dat der soorten betreft, dan het Indo- 
Maleische deel. In het laatste komen 13 geslach
ten met 18 soorten voor, in het eerste 5 geslach
ten met 13 soorten, waarvan echter 3 geslachten 
met 11 soorten alleen aan N.-Guinca en do om
liggende eilanden■eigen zijn. Er blijven dan voor 
Celebcs et) de Molukkcn slechts 2 geslachten met 2 
soorten over, terwijl land- on zoctwatcr-schild- 
padden op do kleine Soenda-cilandcn, als men 
Tjjnor en de omliggende eilanden uitzondert, 
geheel schijnen te ontbreken.

De grootste vertegenwoordiger der marine 
schildpadden is de Lederschildpad (Dcrmochdys 
<>f Sphargis coriacea L.), waarschijnlijk om die 
reden door de Maleicrs katoeng of katong (zie 
aldaar) genaamd, waf in het Oud-Javaansch 
(Kawi) vorst schijnt te betcckencn. Ook de Boe- 
gincescho naam ratoe heeft dezelfde beteekenis. 
Deze soort wijkt zoozeer van de andere schild

padden af, dat zij een afzonderlijke familie, ja 
zelfs een afzonderlijke onderorde, Alhecae (schild - 
Ioozcn) vormt. Behalve de in de tabel genoemdo 
eigenschappen (zie I, 1), moet nog vermeld wor
den, dat de slaapgrocvc evenals bij de andere 
zeeschildpadden (Chclonia en Carelta) overdekt 
is en dat de gladde huid aan de rugzijde zeven en 
aan de buikzijde vijf kammen vertoont. Deze 
circumtropisch voorkomende vorm is de grootste 
der recente schildpadden on kan een lengte van 
2 M. en een gewicht van 5 a 000 K.G. (volgens 
Agassiz zelfs tot 1000 K.G.) bereiken. Sal. Müller 
verhaalt, dat hij in September 1834 te Padang 
een vrouwelijk exemplaar machtig werd, waar
van het schild 1,70 M. lang en 0,82 M breed 
was. Merkwaardig ia het, dat alleen zeer kleino 
of zeer grootc exemplaren gevangen worden. 
Dit hangt waarschijnlijk daarmede samen, dat 
de eieren op eenzame, zandige kusten gelegd 
worden en jonge dieren dus waarschijnlijk nog 
dicht bij de kust verblijf houden. Ouder wor
dende leven zij in volle zee en zijn zeer schuw, 
terwijl alleen groote, geslachtsrijpe dieren in den 
paartijd de nabijheid der kust weer opzoeken. 
Zij zijn waarschijnlijk uitsluitend carnivoor en 
leven van kreeftachtige dieren, weekdieren en 
visschen. Hoewel de gevangen geslachtsrijpe 
wijfjes meestal talrijke eieren (^ 1000) bevatten 
en dus do voortplantingsmogelijkheid zeer groot 
is, wordt de lederschildpad toch minder dikwijls 
gevangen, dan de andere zeeschildpadden. Be
halve door hare schuwheid en door hare levens
wijze wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door 
de omstandigheid, dat een groot deel der jonge 
lederschildpadden aan roofvisschen ten offer 
valt. Do drio andere in onzen Oost voorkomende 
zeeschildpadden beliooren tot de Ckelonidae 
(voor de algemeeno kenmerken zie onder II. 
B. 3). De groote of groene zeeschildpad (Gkdonia 
mydaa L.), die het eetbare schild pad vleesch op
levert en door do Balineezen pinjoe of pënjoe 
(voor andere inl. namen zie aldaar) genoemd 
wordt, bereikt eveneens belangrijke afmetingen 
(lengte tot 1,10 M), terwijl haar gewicht 450 
K.G. bedragen kan. De hoorn platen van het 
rugschild zijn glad en sluiten volkomen bij elkaar 
aan, bij jeugdige exemplaren vertoont de midden- 
rij een kam. De kleur is olijfgroen met geel
bruine vlekken. Do vinnen bezitten één nagel. 
Hoewel ook in volle zee voorkomend, leven zij 
grootendeels in de nabijheid van zandige kusten, 
die geschikt zijn voor het leggen der eieren. Aan 
de Zuidkust der Preanger ten Zuiden der Wijn- 
koopsbaai is Panocmbahan cco bekende leg
plaats, waar Prof. J. F. van BemmeleD x) do 
eigenaardigo wijze van eierlcggen heeft waarge- 
genomen. De v'ijfjes graven daartoe met hare 
lange, vin vormige voorpooten en met de meer 
hand vormige achterpooten een grooten kuil, 
waar zij zelven middenin gaan liggen on maken 
aan het achtereinde met behulp van de achter
pooten een diep gat, waarir 50 tot 150 eieren 
gelegd worden Na het leggen wordt dit gat met 
de achterpooten zorgvuldig dichtgemaakt.

De groote zeeschildpad is in hoofdzaak herbi
voor en leeft voornamelijk van de weeko deelen 
van het zeegras, hoewel zij dierlijk voedsel niet 
geheel schijnt te versmaden. In onzen archipel

l) J. F. van Beminden. Een reisje naai
de Zuidkust van de Preanger, Gids 1891.
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lijn van elkaar gescheiden, de voorpoot is 
de bovenzydc met becnigc wratten bedekt, 
evenals de zoolvliktc van den voet, terwijl bij 
de achterpoot buitendien aan dij en hiel stevigo 
sporen voorkomen. Bij do tweede soort, naar 
den ontdekker Forsten T. forsteni Schlrg. en 
Müll, genoemd, die alleen op Celebes en Halma- 
héra aangetroffen wordt, is het rugschild meer 
gewelfd en vertoont een gclobdcn achterrand. 
De voorpooten zijn met dakpansgewijze ge
plaatste schubben bedekt en de korte staart be
zit aan het uiteinde een stevige hoorn schub.

Van de overige geslachten der Testudinidae 
(II. B. 2.) bezitten er drie een semi-aquatielo 
levenswijze. Men zou deze vormen dus gevoc- 
gelijk als moeras-scliildpadden kunnen onder
scheiden. Vingers en teenen zijn gewoonlijk van 
zwemvliezen voorzien, terwijl de voor- en achter- 
pooten evenals bij de echte landschildpadden 
5, resp. 4 nagels dragen en het rugschild meestal 
slechts zwak gewelfd is. Het geslacht Cyclemys is 
gekenmerkt doordion de samenstellende deelen 
van het laatste ook onderling bewegelijk zijn. De 
huid van den kop is glad en bevat geen hoorn- 
schilder. G. dhor Gray (= Emys diardi Schleg. 
en Müll.) komt in het Westelijk deel van den 
archipel voor en wordt op Borneo koera-kocra 
genoemd, terwijl G. amboinensis Daud (= Emys 
couro Schleg. en Müll), door den geheclen ar
chipel tot Halmahóra toe verbreid is. Ook deze 
soort wordt op Borneo kocra-koera genoemd, 
elders ook wel baning (zie boven bij Testudo 
emys Schl. en M.)

Het geslacht Natochelys, waarvan de eenigo 
soort N. platynola Gray tot het Indo-Maleische 
gebied beperkt is, wijkt van het vorige geslacht 
af doordat de kop met kleine hoornschilden is 
bedekt, terwijl de verbinding van rug- en buik- 
schild diep gezaagd is. Inlandscbo naam op 
Borneo beijogo.

Het derde geslacht Geoemyda komt overeen 
met Cyclemys door het ontbreken van hoorn
schilden in de kophuid, maar wijkt daarvan af 
doordat rug- en buikschikl beenig met elkaar 
verbonden zijn. De zwemvliezen zijn weinig ont
wikkeld en voor- en achterrand van liet rugschild 
zijn gezaagd. D: beide soorten G. spenyleri Cm .1. 
en G. spinosa Gray komen alleen in Sumatra, 
Borneo en de omliggende eilandgroepen voor 
en kunnen onderscheiden worden, doordat de 
eerste soort drie en de tweede soort slechts éón

vormt liet schildpad vlce sch geen gewichtig han
dels- of voed in gsartik^l, hoe wel vlcesch en eieren 
van zeeschildpadden vooral door Chineezcn als 
lekkernij beschouwd worden. In Europa worden 
in hoofd zaak West-Indisclic schildpadden tot 
schildpadsoep verwerkt en deze komen meestal 
levend aan de markt.

E-n derde marine schildpad is de echte Caret- 
schildpad (Ghelonia imbricata L.), op Timor en 
Roti kióh, door de Papoea’s van Lobo sarab 
en door de strandbewoners van Ceraru fenoc ge
noemd. Zij is veel kleiner dan de vorige soorten 
(het grootste, bekende schild is S5 c.M. lang) en 
onderscheidt zich van deze doordat de hoorn
schilden van het rugschild, vooral in de jeugd, 
dakpansgewijze over elkaar liggen. Bij jonge 
dieren vertoont het rugschild, drie sterke kam
men, de hoomkaken zijn aan de punt sterk ge
kromd en herinneren daardoor aan den snavel 
van een roofvogel. Het zijn dan ook vlesschetcrs, 
die zich hoofdzakelijk met visschen en week
dieren voeden. De groote voor- en de kleine 
achtcrvinncn dragen elk 2 nagels. Het hoorn- 
pantser is in de jeugd geelachtig en verkrijgt 
eerst later het bekende geel en warm bruin ge
marmerde uiterlijk van het echte schildpad 
(zie aldaar). De vierde marine schildpad is de 
onechte caret-schildpad (Caretla s. Thalasso- 
cJielys carctta L.), welke in de jeugd veel op de 
vorige soort gelijkt, door het voorkomen van 
3 kammen op het rugschild en het min of meer 
dakpansgewijze geplaatst zijn der hoornschilden. 
Bij volwassen ex. verdwijnen de kammen en lig
gen de hoornschilden naast elkaar, terwijl zij 
een gelijkmatig bruine kleur bezitten. Het rug
schild kan + 1 M. lang worden en is aan de ach
terzijde gezaagd. Het hoornpantser bezit slechts 
geringe handelswaarde. Deze vorm is evenals 
de vorige carnivoor en vertoont ook verder zeer 
veel overeenkomst in voorkomen en levenswijze 
met de echte caret-schildpad. Waarschijnlijk 
heeft de Boegineesche naam Akoeng, waar
mede schildpadden met minderwaardig hoorn- 
schild aangeduid worden, op deze soort betrek
king. Van de familie der Testudinidae (land
schildpadden in ruimen zin II. B. 2) komen tal
rijke vertegenwoordigers in onzen Oost voor. 
Het geslacht Testudo, de echte landschildpad, 
bezit plompe pooten, die met groote dakpansge
wijze geplaatste schubben of wratten bedekt zijn 
en welker vingers resp. teenen tot aan het nagel- 
lid met elkaar vergroeid zijn. De voorpoot ver
toont 5, de achterpoot meestal slechts 4 nagels. 
Ook de kop is aan de bovenzijde met een aan
tal kleine hoornschilden bedekt, terwijl het rug
schild sterk gewelfd, en een flink ontwikkeld 
hoornpantser aanwezig is, welks platen concen
trische groeistreepen vertoonen. Alle soorten 
zijn planteneters. In het Westelijk deel van den 
Archipel (Sumatra en Borneo x) ) komt op vrij 
groote hoogte (1600 tot 1800 boven do zee) 
in droge, boschrijkc streken F. emys Schleg. en 
Mill. voor. Deze vorm is gekenmerkt door een 
weinig gewelfd rugschild, welks voor- en achter 
rand eenigszins omgebogen en gezaagd is. Do 
beidcrzijdscho borstschilden zijn in de mediaan-

In Borneo wordt deze soort baning ge
noemd. Het is twijfelachtig of zij ook op Java 
voorkomt (zie Lidfcli de Jeudc. Notcs Leyden 
Museum XVII 1895—96).

aan

kam op het rugschild bezit. De laatstgcnocmdo 
soort wordt evenals Gyclemys dhor Gray en C. 
amboinensis Diud. op Borneo kocra-koera ge
noemd. Behalve Nolochelys platynola Gray, 
(schildlengte tot 0,36 M) en Testudo emys Schleg. 
en Müll. (schildlengte tot 0,54 M), zijn de boven
genoemde soorten der Tcstvdinidae alle kleine 
vormen, wier rugschild hoogstens 2V2 d.M. 
lang is.

Ten slotte bekoojfc tot deze familie nog 
vijftal aquatiele geslachten, dus echte zocl- 
waterschildpadden, die met elkaar daarin 
een komen, dat op het achtergedeelte van den 
kop kleine hoornschilden voorkomen, en dat do 
zwemvliezen tusschcn vingers en teenen sterk 
ontwikkeld zijn. Gallagur borneensis Schleg. 
Müll. (inJ. naam belockoc) is een groote, berbivoro 
schildpad (lengte van het schild tot J/2 M. toe), 
welker rugschild in de jeugd 3 afgebroken kam
men draagt, maar later glad wordt, en alleen in
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1
Bom co voorkomt. Orlilia borneensis Gray is 
van dezelfde grootteen komf, behalve in Bomen, 
ook in Sumatra voor. Zij heeft een sterk ge weifel 
rugschild met medianc kam. De de rde grootc 
zoet waterschild pad Batagur baska Gray (lengte 
van het rugschild tot 0, 50 M) heeft een gede
primeerde n vorm en bezit slechts 4 nagel» aan 
hard en voet. Zij is omnivoor en komt alleen 
in Sumatra voor. Dc laatste twee geslachten 
bevatten kleine, carnivore vormen (rugschild 
tot 0,2 M). Bellia crassicollis Gray bezit een tame
lijk gewelfd rugschild met 3 kammen, 
dc 2 zijdelingsche later verdwijnen en met een 
gezaagclen achterrand. Zij komt op Sumatra, 
Borneo en Java voor. Damonia Subtrijuga 
Schlcg. en Müll. bezit een vlak rugschild met 
3 blijvende kammen en met een gaven achter
rand. Zij komt alleen in het Westen van Java 
voor (residenties Bantam en Batavia) en ver
schilt van d<n vastelands vorm door het bezit 
van een grooten, dikken kop. Alle moeras- en 
zoet waterschildpadden schijnen door de 3Vïa- 
leiers koera-koera genoemd tc worden. 
eigenlijke rivier-schildpadden {Trionychidae II. 
B. 4) onderscheiden zich van de aquatiele 
Testvdinidae door hun plat, cirkelvormig of 
ovaal lichaam en door het ontbreken van een 
hoornpantser. Het buikschild bestaat uit los sa
menhangende beenstukjes en is door weeke huid 
met het rugschild verbonden. Dc kop is van een 
bewegelijken snuit voorzien, de kaken worden 
door vleczige lippen omgeven en de gehoorope- 
ning is onder een huidplooi verborgen; vingers 
en teenen duidelijk, maar door sterk ontwikkelde 
zwemvliezen verbonden, slechts de binnen
ste drie dragen nagels. De hals is lang, maar kan 
volkomen binnen het schild teruggetrokken wor
den op de wijze der Cryptodira. Het zijn vleesch- 
eters, *) die hoofdzakelijk van visch, kikkers, 
zoetwatermosscls en -slakken leven. De jonge 
eieren bezitten zc^r scherpe kaakranden, die 
bij vele oudere exemplaren in een breeden, plat
ten kaakrand verandert, bij andere echter in 
dezelfde conditie blijft. Volgens Boulcnger hangt 
dit samen met het dieet: bestaat, dit uit week 
voedsel, visschen, kikkers, enz. dan blijft de 
kaakrand scherp, bestaat het echter voorname
lijk uit weekdieren met harde kalkschaal dan slijt 
de hoorn kaak veel sneller af. Zij leven voorna
melijk in den modderigen bodem van ondiepe 
wateren, waarbij alleen dc snuit van tijd tot tijd 
door middel van den langen nok aan de opper
vlakte van het water gebracht wordt om adem 
te halen. 2) De algcmcene Maleische naam voor

1) Schlegel er Muller (zie onder Literatuur) 
licbb n ten onrechte uit het feit, dat zij bij 
enkele opengesneden exemplaren gras in den 
maag gevonden hebben, afgeleid, dat do Trio- 
nychidac uitsluitend herbivoor waren. Latere 
onderzoekingen hebben deze waarnemingen in 
het algemeen niet bevestigd, al is een gemengd 
dieet voor sommige soorten niet uitgesloten, 
zoodat men aannemen moet, dat de water
planten door Mulleren Schlegel gevenden,meer

rmijdclijk toevoegsel van dc daarin 
levende weekdieren en visschen, dan wel het 
eigenlijke voedingsmateriaal der rivierschild- 
paddon voorstellen.

2) Zie L. Agasaiz, Contributions to the Natu- 
ral History of the U. S. A. vol. I, 1857 p. 333.

allerlei rivicrschi ld padden is labi-labi, welke 
naam vooral in Sumatra gebruikelijk is. Door 
de Socndancczcn worden zij koe ja genoemd; 
de Javanen gebruiken den naam padawang. Be
halve Pelochelys cantori Gray (schild 1,29 M. 
lang), welke 4 wratten op het buikschild ver
toont, een korten snuit bezit en bij den mond 
van rivieren en aan dc zeekust aan getroffen 
wordt, houden dc Trionychidae zich op in rivie
ren, bergstroomen, meren en moerassen, kort
om het zijn echte waterbewoners, die alleen op 
den oever komen om eieren- te •eggen; zij zijn 
buitengemeen schuw en storten zich bij het 
minste onraad in het water. Hoewel dc rivicr- 
schildpadden voornamelijk in het Indo-Malci- 
selic gebied voorkomen, wordt behalve boven
genoemde submarine soort, die van Bengalen tot 
N.-Guinea verbreid is, ook nog Trio-fiyx sinensis 
Wicgm. (schild 0,2 M. lang) in het Oostelijk deel 
van den Archipel en wel op Timor aangetroffen 
(zie hiervoor onder KRUIPENDE DIEREN) *).

Van het geslacht Trionyx, gekenmerkt door 
een langen snuit en door talrijke oneffenheden 
op het buikschild, komen behalve de reeds ge
noemde soort, nog 3 andere vertegenwoordigers 
in onzen Oost voor en wel T. phayrei Theob. 
(Indo-Maleiseb, schild 0,5 M. lang), T. cartila- 
gineua Bodd (Indo-Maleisch, schild 0,72 M. lang) 
en T. hurum Gray (in Borneo, schild 0,4 M. lang), 
terwijl ten slotte nog de Indo-Maleische vorm: 
Dogania subplana Geofïr. (schild 0,25 M. lang), 
ook met langen snuit, doch zonder oneffenheden 
op het buikschild, vermeld moeten worden.

Als laatste der Cryptodirc schildpadden zij 
nog genoemd de zeer zeldzame, N.-Guineesclm 
zoetwatervorm: Devisia mytkodes D. Ogilby 
(slechts 1 exemplaar bekend, schikllengte 0,33 
M,) 2) met grooten, platten, driehoekigen kop, 
behoorende tot dc overigens neotropischc familie 
der Ghelydridae (zie over de discontinue ver
spreiding dezer familie onder KRUIPENDE 
DIEREN en II. B. 1.)

Van dc Plcurodire schildpadden (met zijde- 
lingschc halsbeweging) komen 2 familie’s voor: 
de Garctlochelyidac (II. A. 2.) en dc Ghelyidac 
(II. A. 1.) Dc eerstgenoemde familie bevat slechts 
óóne soort, Garettochelys insculpta Ramsay 
(schild -£- 0,5 M. lang), welke alleen in N.-Guinca 
voorkomt. Evenals bij de Trionychidae ontbreekt 
hier het hoornpantser, komt een snuit voor en 
is do gehooropening verborgen, aan den anderen 
kant is echter het buikschild goed ontwikkeld 
cn beenig verbonden met het rugschild, en dra
gen dc min of meer vin vormige ledematen iedor

Volgens do onderzoekingen van Gage, (zie 
Simon Gage en Suzanna Phelps Gage. Aquatic 
Respiration of soft shcll-Turtlcs. Amer. Natur. 
Vol. XX p. 233—30 (1SS4) ) zouden de Tri- 
onychicJae in start zijn door middrl van bloed
rijke aanhangsels der keelholte onder water 
adem tc halen. Dit zou dus een soort secun
dair verkregen kicuwadcmhaling zijn, die 
naast de longadomhaling voorkomt.

:) Van twee andere soorten: Emyda granosa 
Schocpf en Trionyx cartilagineus Bodd. is het 
voorkomen in Celcbcs resp. in do Molukken 
zeer twijfelachtig (zie Sicbenrock, Zoolog. 
Jahrb.-Suppl. Bd. X 1909).

2) Zie Douglas Ogilby. Proc. Roy. Soc. 
Quecnsland vol. XIX p. 11 (1905).
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Java, beO. Tjilat jap. Aan do Oostzijde vindt 
hot hoogo, uit steile, ongenaakbare rotsen met 
pun'.igo toppen bestaande schiereiland Bata, 
waar uit do klipholen van Karang Bolongootbaro 
vogelnostjes worden gewonnen, aan do We3tzijdo 
do hooge, steil oprijzende Oostpunt van Noosa 
Karabangan mot do, boN. don coegang tot Tjila- 
tjap gelogen lage, zandige kust van Java, Do 
Noordkust der baai is laag en hooft zandstrand, 
dat zeer geleidelijk naar zee afdaah; ongeveer in 
het midden der baai verheft zich daarop de heu
vel Solok, welke met een steile helling in zee 
loopt. BeW. dozen heuvel stroomt do rivier 
Serajoe, de meest belangrijke op di; kustgedeelte, 
dooreen moerassige strook acht er het strand naar 
zee en word; daar afgeslo'.on door een droge bank, 
waarop al.ijd hevige branding staat. Do vertikalo 
waterbeweging is sterk overheerschend dubbel- 
daagsch en bedraagt ruim 2 M. tot enkele dm. 
Zie Zeemansgids deel III.

SCHIMA NORONHAE Reinw. Farn. Tkca- 
ccae. Poospa (soend.). Zeer hooge, dikke boom, 
met fraaie bloemen, op Java alleen in hot 
Westen en vooral op ongev. 1500 M. boven zee. 
Daar vaak zeer algemeen. Het lichtgele of eenigs- 
zins vlecschldourige kernhout staat hoog aan
geschreven wegens zijn duurzaamheid en sterkte 
en wordt voor huishouw en bruggen gebruikt. 
Mon kan het in groote afmetingen krijgen. De 
bast is een vischvergif. De gedroogde bloemen 
komen gemengd met andere bestanddeelen in 
den inlandschen mcdicijnhandol voor. Een 
andere ScMma-soort van Banka (S. bancana, 
Seroe of Söroek) levert ook een goede soort van 
hout.

SCHLEGEL (HERMANN). Geboren te Alten
burg den lOden Juni 1804, kwam hij in 1825 
naar Holland, wetende dat Temminck, directeur 
van het Museum van natuurlijke historie te 
Leiden, een wetenschappelijken helper zocht. 
In dat jaar begon hij zijn werkzaamheden als 
preparateur ad interim; in 1828 werd hij benoemd 
tot conservator van de afdeeling gewervelde 
dieren,osteologie en fossielen en in 1857,naïem- 
minck’s dood, kwam het Museum onder het 
tijdelijk bestuur van Schlegel en Susanna; in 
1858 werd Schlegel tot directeur benoemd, ter
wijl Van der Hoeven opperdirecteur werd; in 
1860 vroeg Van der Hoeven ontslag en werd 
Schlegel de ccnige directeur, en bleef dit tot zijn 
dood, den 17cn Jamiari 1884.

Met verwijzing voor andere bijzonderheden uit 
het leven van dezen geleerde naar de hieronder 
genoemde levensberichten, moot bepaaldelijk 
hier ter plaatse gewezen worden op do verdien
sten van Schlegel voor hot natuurkundig onder
zoek van Indië. Zijne belangstelling in alles wat 
do fauna der koloniën betrof, dreef hem er toe 
om, van het oogenblik af dat hij met het directo
raat van het Museum bekleed werd, telkens 
weder aan te dringen op het verzamelen voor 
deze inrichting, hetzij bij reizigers, die den tocht 
naar Insulinde gingen aanvaarden of bij hen, die 
uit den aard van hun werkkring reeds ginds ver
toefden. In het Kon. Besl. van 17 April 1850, 
waarbij de Natuurkundige Commissie (zie al
daar) werd ontbonden, was bepaald, drl telkens 
wanneer zich een erkend bekwaam persoon aan
bood tot het doen van een natuurkundige reis 
naar Ned.-Indië en het verzamelen van natura- 
liën ten behoeve van ’n Rijks Musea, zou worden

slechts 2 nagels. Het is een zootwatervorm, welke 
ook bij den mond der rivieren voorkomt. Do 
tweede familie wordt ook wel Langhalsschild
padden genoemd van wege don langen hals, die 
niet geheel in het pantser teruggetrokken kan 
worden. Hare leden bezitten een goed ontwik
keld hoorn pantser en dragen 4 of 5 nagels op 
hand en voet, welke laatste van zwemvliezen 
voorzien zijn. Van het geslacht Chclodina, geken
merkt door zwakke hoornkaken, door het voor
komen van 4 nagels op beide ledematen en door 
do aanzienlijke lengte van den nek (hals grooter 
dan het overige deel van de wervelkolom) ko
men 3 soorten in N.-Guinca en omliggende ei
landen voor: Ch. novac-guincac Boulgr. (N.- 
Guinea, Roti, schild 0,IS M. lang), Ch. sieben- 
rocki Wcrner (Duitsch N.-Guinca, schild 0,16
M. lang) Ch. óblonga Gray (eilanden ten Z. van
N. -Guinca, schild 0,23 M. lang), terwijl het ge
slacht Emydura mot sterke hoornkaken, met 
5 nagelige liand en 4 nageligen voet en met 
relatief korteren hals (korter dan het overig 
deel van de wervelkolom) door 7 soorten ver
tegenwoordigd wordt, welke eveneens tot N.- 
Guinca en omliggende eilanden beperkt zijn:
E. macquarri Gray (schild 0,27 M. lang), E. 
kreffti Gray (schild 0,25 M. lang), E. albertisi 
Boelgr. (schild 0,16 M. lang), E. subglóbosa Ivrefft 
(schild 0,22 M. lang), E. branderkorsti Ouwens 
(schild 0,8S M. lang), E. schnitzel Vogt (schild
O. 14 M. lang) en E. novae guineac Meyer (ook op 
het eiland Waigeoc, schild 0,22 BI. lang). Alle 
bovengenoemde vertegenwoordigers van do fa
milie der Langhalssehidpadden zijn zoctwater- 
bewoners, die echter soms aan den mond der 
rivieren aangetroffen worden.

Literatuur: Behalve de reeds in de noten ge
noemde werken moge hier nog verwezen worden 
naar: Salomon Müllcren Herman Schlegel. Over 
de schildpadden van den Indischen Archipel, 
in C. J. Temminck. Verhand. Natuurl. Gesch. 
Nederl. Ovcrz. Bezitt. zoölogie Leiden, 1839—- 
44; G. A. Boulenger. The Ohelydoïd Chelonians 
of New-Guinca. Ann. Mus. Civid. Storia na- 
tur. Genova, Vol. VI, 1888; Cataloguc of the 
Chelonians, Rbynchocephalians and Orocodiles 
in the British Museum. London, 1889; Max 
Weber. Reptilia from the Malay Ai-chipelago. 
I Sauria, Crocodilia and Chelonia, in Zool. Er- 
gebn. Reise Nied. Ost-Indiën, Bd I. Leiden 
J890—91; J. Th. Oudcmans. Eidechsen und 
Schildkröten. Zool. Forschungsreise in Austr. 
u. Mal. Arch. von R. Se mon, Bd. V. Jena, 1894— 
’96; Th. W. Lidth dc Joude. On Testudo emys 
Schleg. en Muil. and its affinilies, Notes from 
the Leyden Museum Vol. XVII, 1895—96;
F. Siebenrock. Bemerkungen zu zwei seltenen 
Schildkröten (CalJagur piëta Boulgr. u. Emydu
ra novae guineac Keyer). Zool. Anz. Bd XXX, 
i 906, id. id. Synopsis der/ezenlcn Schildkröten mit 
Borücksickligung der in historischer Zeil ausge- 
storbenen Artcn, Zool. Jahrb. Suppl. Bd X, 
1909; Nclly de Roov. Reptilien (Eidechsen, 
Schildkröten, Krokodilcn) in Nova Guinea, 
Rósult. Expód.scient. néerl. Nouv. Guinee Vol. 
V. zoologie. 1909; The Reptilcs of the Indo- 
Australian Archipclago, I. Lacertilia, Chelonia, 
Emydosauria. Leiden 1915.

SCHILDPADDENBAAI. Breede, weinig ver 
het land indringende, voor het Zuiden geheel open 
baai met matige diepten aan do Zuidkust van

men
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:

overwogen of dio onderneming van Gouvcrnc- 
mentswego kon worden bevorderd door ge ldc- 
lijke of andero middelen. Naar aanleiding daar
van deed Schlegel in 1S59 het voorstel om Dr. 
H. A. Bernstein, destijds te Batavia, naar de 
Molukken te doen gaan on vandaar zoo mogelijk 
naar Nieuw-Guinea. Dit plan werd uitgevoerd, 
althans gedeeltelijk; Bernstein bereikte Ternatc, 
ging naar Bal jan, Halmahérn, Morotai, de Obi- 
cilanden, Kajoa, G6b6, Gagic en Waigeoe. Later, 
bij een bezoek aan Gété, Batante, Salwati en 
andere eilandjes vond hij den 19cn April 1865 
op Batante den dood. Voorts dient vermeld te 
worden Schlegels aansporing om Von Boson berg 
(zie aldaar) en Diard (die echter stierf voor hij 

de opdracht gevolg kon geven), voor het 
Museum te doen reizen en verzamelen, ten ge
volge waarvan Von Rosen berg naar Gorarn, de 
Kei- en Aroc-eilanden ging, later naar de Geel- 
vinkbaai op Nicuw-Guinea; en de reis van Hoedt, 
Von Rosen berg’s opvolger, mede door Schlegel 
beraamd, naar Arabon, Kelang, Boano, Manipa, 
Boeroe en Ceram, de Kei- en Sangieilanden, 
Doréh en Misoöl.

Vele waren do betrekkingen, die Schlegel in 
het belang van het Museum na dien tijd nog 
aan knoopte; daar waren Ludeking, Wassin k, 
Van den Bossche, Wieneckc, Bcrnelot Mocns, 
Semmelink, Riedel, Van Renessc van Duyven- 
bode, later Ritscma, Do Gavere, Necb, Vosmaer, 
Van Lansberge, Piepers en Van Musschcnbroek, 
die Schlegel tot liet overzenden van verzame
lingen, in verschillende gedeelten van Indië ge
maakt, wist te bewegen. Ware hem van regec- 
ringswegc grooter medewerking verleend, dan 
zou hij nog veel meer tot stand gebracht hebben. 
Hij was van oordeel, dat men de beste resultaten 
verwachten kon van een tocht naarde zeeëngten 
en baaien van Bali, Lombok, Soembawa, Flores, 
Socmba en Timor, van een reis door de Zuid
wester- en Tënimbar-eilanden, in de richting 
van de Kei- en Aroe-eilanden en terug langs de 
kust van Nicuw-Guinea en door het Zuidelijk 
deel der Moluksche Zee.

In 1827 is Schlegel zelf bij de Regeering als 
„reizend naturalist”, zooal3 hij schrijft, aanbe
volen, maar toen het bericht kwam van Boic’s 
dood, verzocht Temminck, die Boio tot zijn op
volger had bestemd, aan Schlegel, om liever to 
Leiden in het Museum te blijven.

Zie verder: G. Schlegel in Jaarb. der Kon. 
Ak. v. Wet. 1884 (autobiografie); Ed. Evcrts 
in Nul. Speet. 23 Feb. 1884; A. A. W. Hubrccht 
in Auf der Höhe; Joh. F. Sncllcman in Eigen 
Haard 1884 en Mannen van beteekenis 1884. 
fn het eerstgenoemde levensbericht een volledige 
lijst der geschriften van Schlegel door F. A. 
Jentir k.

SCHLEICHERA TRIJUGA Willd. Kam. Sci- 
’pinilaccae. Koesambi (mal.), Kësambi, Sambi 
(jav.), Kosambi (sound.). Groote boom, over 
den Archipel verbreid, op Java beneden 1000 
M. De stam ia krom en knoestig met wortel- 
lijstcn en gleuven, liet dichte, vaste, zeer zware 
hout is om zijn taaiheid zeer gezocht voor het 
vervaardigen van 
Ook voor het maken van houtskool is het zeer 
geschikt en wordt hot veel gebruikt; verder is 
het een uitstekend brandhout. Do bast is een 
inlandsch geneesmiddel, do jonge bladeren ge
bruikt men als sajoor. Uit de zaden perst men

een heldere gcelachtigo olie, de Makassar-olio, 
die velerlei toepassing vindt, maar meestal ge
mengd mot andero bcstanddeclcn tot het in- 
smeren van hoofd en lichaam wordt gebruikt 
en ook als geneesmiddel. In Voor- en Achter - 
Indiö levert do boom een soort van lakhars 
(zg. stoklak), dat zich, tengevolge van do steok 
van een schildluis als een pijpje om do takken 
verzamelt. Het is do grondstof voor de berei
ding van do schellak.

SCHMELTZ (JOHANNES DIEDP.ICH EBU- 
ARD). Geboren tc Hamburg den I7cn Mei 1839, 
begon hij, na de school verlaten te hebben, een 
handwerk tc loeren; een lichaamsgebrek be
lette hem, in deze richting voort te gaan en, 
gesteund door invloedrijke vrienden, wijddo hij 
zich toen aan de studie van insecten en schelpen. 
Op zijn 23cn jaar kwam hij in kennis met Johan 
Cesar Godeffroy, chef van een der grootste Ham- 
burgsche handelshuizcn, dat op Samoa en ver
scheidene andere eilanden der Stille Zuidzee 
kantoren had gevestigd; zelf belangstellende in 
dierkunde en land- en volkenkunde, begon Godef
froy een museum in tc richten voor de natuur- 
cn volkenkunde der Stille Zuidzee en van Aus- 
stralië, tot welk doel hij wetenschappelijk ge
vormde reizigers uitzond. Met de inrichting, 
later met de leiding van dat museum werd 
Schmcltz belast en in dezen werkkring werd hem 
rijkelijk de gelegenheid tot studie geboden. Toen 
in 1882 de firma Godeffroy tengevolge van ver
keerde speculaties haar fortuin verloor, moest 
het museum worden opgeheven. Schmcltz had 
inmiddels met een aantal ethnologcn en zoölogen 
van naam kennis gemaakt, was de leerling ge
weest van den anthropoloog Dr. Rud. Krauso 
en had samen met dezen in 1880 een berede
neerden catalogus geschreven van het bovenge
noemde museum, onder den titel „Die ethno- 
graphisch-anthropologische Abthcilung des Mu
seum Godeffroy in Hamburg. Ein Beitrag zur 
Kunde der Südsee-Völker”. Dit boek, dat zijn 
waarde behouden heeft als-gids bij de studie der 
Zuidzce-volken en evenzeer als voorbeeld voor 
de inrichting van een muscum-catalogus, vestig
de de aandacht van Mr. Serrurier op Schmeltz; 
deze werd als conservator aan ’s Rijks Ethno- 
graphiseh Museum to Leiden voorgedragen en 
den 13eti Mei 1882 als zoodanig benoemd. Voor
namelijk wijdde hij zich hier aan de studie van 
de voorwerpen van Indonesië en van West- 
Afrika. In 1887 gaf hij uitvoering aan een plan 
van Prof. A. Bastian te Berlijn door het oprichten 
van het Internationales Archiv für E Jmographie, 
het tijdschrift waarvan tot heden 24 doelen en 
een aantal supplementen verschenen. Schmcltz 
werd redacteur van het Archiv en schreef daarin 
talrijke opstellen van uiteen loopenden aard, 
mcercndeels over of naar aanleiding van voor
werpen in het museum. Een zeer omvangrijke 
arbeid is zijne in gemeenschap met den oud- 
resident F. S. A. de Clorcq in 1893 gepubliceerde 
„Ethnographische beschrijving van de west- en 
noordkust van Ncderl. Nicuw-Guinea”. Nadat 
.Mr. Serrurier in 1S9G zijn betrekking als direc
teur van ’s Rijks Ethnograpliisch Museum had 
nedergelegd, werd Schmeltz eerst voorloopig met * 
do leiding dezer instelling belast, en den lGen 
Sept. 1897 definitief tot directeur benoemd. In 
1896 bevorderde de hoogeschool to Leipzig hem 
tot philosophiac doctor. Hij overleed 26 Mei
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lieden, b. het wisselrecht, c. do faillissementen, d. 
do enkele en bedriogclijko bankbreuk, alsmode 

provisioncolc procedure in zakon van koop
handel. Deze pogingen tot het aanbrengen van 
cenige partiocle verbotoringon. welke inzonder
heid door do handelaren en belanghebbenden in 
ond rwerpen 
werden gevraagd, is echter niet geslaagd. 
Schollen van Oud-H’aarlem werd door zijne 

geschokte gczondlicid gonoodzaakt tot 
vervroegd vertrek uit Indië in den aanvang van 
1839. En nu word door den G. G. D Eerens, bij 
kabinetsschrijve i van 18 Januari 1S39 aan’hot 
Departement van Koloniën voorgcstcld om zich 
het tijdelijk verblijf in het moed rland 
Schollen te i nutte te maken en dar dezen, bijge
staan door eenigo ervaren mannon toegcrust met 
juist in IndiÖ opgedane ervaring, co > Reglement 
op do Rechterlijke organisatie en het beleid dor 
Justitie voor Ned.-Indiö te doen ontwerpen, ge
schoeid op de Ncderlandscho organieke Wet en 
voorts van dien grondslag uitgaande, de toe
passing op Indië van de overige deelen der Neder - 
landsche wetgeving voor te bereiden.

Naar aanleiding van dit voorstel werd bij 
K. B. van 15 Augustus 1839 no. 102 eene Com
missie ingestold, bestaande uit do Heorcn Mrs, 
C. J. Schollen van Oud-Haarlem, J. Schneiiker, 
vroeger secretaris der Hooge Indische Rcgcering, 
later lid in het II. G. van Ned.-Indië, toenmaals 
raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van 
Gelderland en Mr. J. F. W. van Nes, eertijds raad 
in het H. G. van Ned.-Indië, laatstelijk 
Resident van Pasoeroean, waarbij in 184-1 nog 
gedurende cenige maanden werkzaam was de 
heer Mr. B. G. Bjnia van Nauta, laatstelijk 
omgaand rechter op Java, vroeger raad in hot 
Hooggerechtshof van Ned.-Indië. De taak dor 
Commissie was derhalvo niet het scheppen van 
eeno nieuwe wetgeving voor Ned.-Indië, maar 
enkel om do bepalingen der Ncderlandscho 
wetgeving, zooveel mogolijk onveranderd, voor 
Ned.-Indië over te nemen en alleen dan daarvan

door G. J.Een necrologie, geschreven
in het 19o deel van het Intern. 

Zie ook Leidsch jaarboekje
1909.
Dozy, verscheen 
Archiv fiir Ethnogr. eene

^SCHOLLEVAAR. Van de Schollevaars of 
Aalscholvers, fain. PhaJacrocoracidae, komt een 
drietal soorten als broed vogels m den Archipel 
voor, terwijl een vierde, de gewone schollevaar 
(Pk. carbo), waarvan oen paar exemplaren op 
Suraatra en Nicuw-Guinea zijn geschoten, als 
toevallige gast to beschouwen is. Pk. javanicus, 
een kleine donkergekleurde soort, komt op Java, 
Sumatra en Bornco voor, en draagt bij de Ja
vanen don naam-van pëtjoek. Op Celebesen ver
der Oostclijk komt oen soort voor, die van onde
ren wit is en van boven zwart, Pk. mélanoleucus. 
Zij leven zoowel langs de zee als langs de rivieren 
en voeden zich uitsluitend mei visch, die zij

van landbouw en fabrieken

zeer eon

van

<1 uiker.d bemachtigen.
SCHOLTEN VAN OUD-HAARLEM (Mr.

CHRISTIAAN JACOBUS). Zoon van Mr. Willem
Scliolten van Oud-Haarlem, (raadsheer in den 
Hoogen Raad van Nederland en later President 
van de Rechtbank van eersten aanleg to Am
sterdam) en van Charlotte Elisc von Schoften, '' 
géboren te ’s-Gravenhago 1 Juli 1774. Hij stu
deerde aan liet atheneum te Amsterdam en pro
moveerde te Leiden in de rechten op 29 Novem
ber 1811, waarna bij den 2ea December van dat 
jaar als advocaat van het keizerlijk gerechtshof 
te ’s-Gravonhage werd beë digd. Gedurende het 
jaar 1 SI3 vertoefde hij te Parijs ter voortzetting 
zijner studiën. Vervolgens was hij werkzaam als 
surnumerair bij de registratie te Amsterdam 
en werd als zoodanig op zijn verzoek eervol 
ontslagen op 16 December 1814 uit hoofde 
zijner aanstelling, don 9e ï Februari 1815, tot 
ambtenaar der derde klasse voor den dienst in 
Ned-Indië. Den lOen Januari 1816 werd die 
aanstelling op zijn verzoek weder ingetrokken 
en den llen December 1816 volgde daarop zijne 
aanstelling lot Substituut-officier bij de Recht
bank van eersten aanleg te Amsterdam. Op 11 
Januari 1824 werd hij benoemd tot Substituut 
van den procureur-gencraal bij het Hoog Ge
rechtshof te ’s-Gravenhagc en den 27en Juli 1833 
aangestcld tot lid van dat Gerechtshof.

Daarna begon zijne werkzaamheid in den 
dienst der jechterlijke macht in Indië. Bij K. B. 
van 23 November 1836 werd hij benoemd tot Pre
sident van het Hoog-Gerechtshof aldaar Spoedig 
na zijne aankomst in Indië kwam hij reeds tot de 
overtuiging, dat in afwachting van de invoering 
der nieuwe wetgeviug begonnen moest worden 
met voorziening in de meest belangrijke leemten 
in do Ned.-Indische wetgeving, vooral het 
handelsrecht betreffende. Op zijn voorstel 
werd daarop door den G. G. De Eerens ee e 
commissie benoemd, om ontwerpen in te dienen 
van de meest dringend noodzakelijke we:lelijke 
verordeningen in afwachting van meer algemeene 
en definitieve beschikkingen door het Opperbe
stuur in Nederland te nomen. Deze Commissie, 
benoemd bij G. B. van 31 October 1K37, bestond 
uit den heer Schoften van Oud-Haarlem als 
voorzitter en do heeren Mrs. A. A. van Vloten en 
P. Mijer respectievelijk raad en griffier bij hot 
Hoog-Gerechtshof. Binnen korten tijd werden 
door deze Commissie aan den G. G. ingodiend 
de volgende ont werpen van wettelijke bepalingen, 
a. op den staat en de verplichtingen van Jcoop-

af to wijken, wanneer do plaatselijke gesteldheid 
en de aangelegenheden van Indië dringend 
geboden dat wijzigingen werden aangebracht of 
dat nieuwe bepalingen werden gemaakt, voor 
Ned.-Indië meer geschikt.

De in 1839 ingestelde Commissie werd ont
bonden bij K. B. van 15 December 1845 no. 
68 en de lieer Se' olten van Oud-Haarlem in 
dat jaar, op verzoek, uit hoofde zijner verzwakte 
gezondheid uit zijne Indische betrekkingen 
ontslagen onder toekenning van den titel van 
Staatsraad. Hij overleed den 5e ï Juli 1849 te 
’s-Gravenhagc. In het Utrechtscho tijdschrift, 
dat van 1844 — 1847 bestond, heeft de heer 
Schoften een overzicht van zijne werkzaamheden 
gegeven onder den titel „Bijdragen tot 
dering van de kennis van de Nederlandsohe en 
Vreemde Koloniën. Zie A. J.

'

vermcer-

v. d. Aa: Biogra- 
phisch woordenboek en Handelingen en geschrif
ten van het Indisch genootschap te VGraven- 
hage 2o jaargang.

SCHOOLMUSEUM. Zio VEREENIGINGEN.
SCHORPIOENEN. Kala djö .gking (mal), 

Kala djëngking, Këtoenggèng (jav.). Zie onder 
SPINNEN.

i

SCHORPIOENVISSCHEN (Scorpaenidae), be
lmoren tot de Scleroparci, Accintho'pterygii (zie 
VISSCHEN). Dj kop draagt gewoonlijk stekels
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cn dikwijls, evenals het lichaam, vertakte ten
takels en wratten, waardoor zij een weerzin
wekkend uiterlijk verkrijgen. Vele soorten zijn 
giftig. De soorten van hot geslacht Ptervis, 
Jav. krapoc matjan, zijn gekenmerkt door de 
lange draadvormig verlengde stralen der vinnen, 
voornamelijk der borstvinnen. Wanneer het 
dier zich tusschen algen of andere zeegewas
sen ophoudt, komen deze in het water 
zwevende draden zoo zeer met de omgeving 
overeen, dat men pas bij aanraking bemerkt 
met een visch te doen te hebben. Verwondingen 
aan de vinstralen hebben vergiftigingten gevolge. 
Synancidium horridiim C. V., Mal. Sèlan, met 
monsterachtigcn kop cn met wratten bedekte 
huid, is bijzonder giftig. De 13 stekels der rugvin 
hebben een peervormig giftreservoir, dat door 
een kanaal, in een groef van den stekel, uitmondt 
en een melkachtig gif afscheidt. Een verwonding 
aan deze stekels heeft heftige pijnen tengevolge, 
die uren lang kunnen aanhouden, bij hevige ver
wondingen kan zelfs, na opzwellen van lichaams- 
deelen, de dood intreden. Verwant aan de Sclior- 
pioenvisschen zijn de Platyce-phalidae, met het 
eenige geslacht Plaiycephalus, Boboso (soend.). 
Vele soorten komen in Indië voor, waarvan 
enkele in grooten getale op de markt komen. Het 
zijn bodemvissehen; de zeer afgeplatte kop is 
van stekels voorzien.

SCHOUTEN-EILANDEN. Naam door den ont
dekker in 1616 gegeven aan de twee eilanden 
Wiak (zie aldaar) of Biak en Soepiori (zie aldaar), 
welke ten Noorden der Geelvinkbaai in Nieuw- 
Guinca tusschen ongeveer 0° 40' en 1° 15' Z.B. 
en 135° 25' en 136° 20' O.L. gelegen zijn. De bei
de eilanden zijn van elkander gescheiden door 
straat Sorèn Dido, terwijl de geheelo groep van 
het ten Zuiden daarvan liggende Japen geschei
den is door straat Japen of .Sorèn Arwa. Ten 
Zuidoosten van Biak liggen de Padeaido-eilan- 
den.

lala) vereenigd werd, maar beter als een eigenordo 
(Pdolidota; zie ZOOGDIEREN) te beschouwen 
is. De Schubdiercn zijn zeer opvallende dieren, 
die van alle andere leden hur ner klasse afwijken 
door de bedekking van hun lichaam met groote 
bruine of bruingele hoornen schubben, die elkaar 
dakpansgewijze bedekken en in bouwr met de 
schubben der Kruipende dieren te vergelijken 
zijn. Op den buik ontbreken ze, hier zijn ze door 
haren vervangen, die echter ook tusschen de 
schubben in klein aantal geplaatst zijn. Het 
lichaam is spoclvormig, de kop klein, de poolen 
kort, de staart lang en dik. De voeten hebben 
elk 5 teenen en dragen sterke klauwen. Oogen en 
ooren zijn zeer klein, maar het reukzintuig is 
goed ontwikkeld. Het gebit is geheel verkron 
gegaan ; zijn functie is overgenomen door een met 
hoornen tandjes bedekt kauworgaan ir den maag, 
dat het voedsel klein wrijft op een dergelijkc 
wijze als dat in den „kauwmaag” der vogels ge
schiedt. De dieren voeden zich met insecten, 
vooral mieren en termieten, die ze op dezelfde 
wijze als Mierencgcls en Miereneters vangen 
door middel van hun lange, wormvormige, ver 
uitstrekbare, kleverige tong. Het zijn goede 
gravers en (althans de Aziatische soorten) be
hendige klimmers. Bij gevaar kunnen zij zich 
tot een bal oprollen en in deze houding brengen 
ze ook den dag slapende in door hen zelf gegra
ven holen door.

In den Indischen Archipel, cn wel op Sumatra,
Java, Borneo en naburige kleinere eilanden, 
komt één soort voor, die ook Achter-Indië be
woont: M. javanica Dosen. tënggiling (mal.) 
pcusing (soend.); op Sumatra onderscheidt men 
volgens Weber naar den leeftijd: tënggiling 
böras, t. andjing en t. ikan; eskir (bat.).

Verg. o. a. Jentink, Rovision of the Manidae, 
in: Notes Lcyden Mus., Vol. IV, 1882; Weber,
Boilr. z. Anatomie und Entwickelung des 
Genus Manis. Zoolog. Ergebnisse eRoise in *
Niederl-Ost-Indiën, Bd. II, 1891.1- • - ; - ^

SCHUTTERVISCH. (Toxotcs), Soempit-soem- - ' >
pit (mal.), Blibiran (jav.), behoort tot de Acan- 
ihopltryqii (zie VISSCHEN). Een 5-tal soorten 
bewoont de rivieren en de kusten van Oost- 
Indië, Australië, Polynesië cn Nieuw-Zeeland.
Zij bemachtigen hun voedsel, dat uit insecten 
bestaat, welke op planten leven, die langs de 
oevers of in het water zelf groeien, op eene zeer 
merkwaardige wijze. Met hunne kaken, waarvan 
de onderkaak vóór de bovenkaak uitsteekt en 
die zij met groote snelheid en gemakkelijkheid 
naar voren kunnen brengen en weder intrekken, 
werpen zij druppels water op die insekten, waarna 
deze in het water tuimelen cn dan dadelijk ver
slonden worden. Daar zij ook in gevangenschap 
dezo gewoonte behouden, worden zij in Europa 
als aquarium-visch gehouden.

SCHUTTERIJBELASTING. Zie BELASTIN
GEN, Dl. I blz. 231.

SCHUTTERIJEN. Volgens het N. I. Pla- 
kaatboelc I. blzn. 70—71 werd reeds IS Augus
tus 1620 te Batavia een uit binnen de stad 
woonachtige „vrije luiden van Nederlanders,
„Jappanders en Swarten” bestaande schutterij 
opgericht, „soo tot conservatie van alle goedo 
ordro in tijden van brant, oploopcn ende alar
men.” Hierin ligt de oorsprong van do tegen
woordige schutterijen. In 1642 werd in de „Sta
tuten van Batavia” (Plakaatboek I. blzn. 546—

(

De bewoners der Schouten-eilanden behooren 
tot een krachtigen stam (zie PAPOEA’S, sub IV, 
le), die door land en scheepsbouw en het stichten 
van koloniën (o.a. op Noem foor) getoond heeft 
flinke eigenschappen te bezitten. Na den moord 
op een deel der bemanning van de Coredo (zie 
Kol. Verslag 1887, blz. 16) was langen tijd geen 
handelaar te bewegen zich op deze eilanden te 
vestigen, zoowel wegens den brutalen aard der 
bevolking als wegens de ligging der eilanden 
buiten de route der Kon. Paketvaart Maat-

l '■>

j

schappij.
Bij Ind. Stb. 1018 no. -185 is ook ten behoeve 

van de Schoi.ten-eil nden een gezagh bber bij 
het Binnenlandsch Bestuur met eenig peisonecl 
in dienst gesteld.

SCHOUTENIAOVATA Korth.( = Actinophoram 
fragrans II. Ur.). Kam. Tüiaceae. Landji, Wali- 
koelcoon ( jav.), Hari koekoen (sok> d.). Zeer ver
breide, vrij hoogo boom, die vooral in do vlakte 

Midden- en Oost-Java veel voorkomt. Hetvan
lichtroodbruine of vlceschklcurigo kernhout be
hoort tot de kostbaarste Javaansche houtsoor
ten. Het is taai, elastisch en duurzaam, wordt 
gebruikt voor gereedschap, assen van karron, 
disselboomen, ankerstokken enz. Het laat zich 
gemakkelijk bewerken.

SCHUBDIER {Manis), een in Azië en Afrika 
voorkomend geslacht, dat vroeger met andere 
Zoogdieren tot de orde der Tandeloozen (Edell-

■

I

I
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556) een „Reglement voor do schutterij te Bata
via” opgenomen, waarin o. m. voorkwam: „Tor 
meerdere vcrsockcringe van rust oude vrede der 
goedo ingesetenen, mitsgaders wecringe van 
allen tumult, oproer ende hostiliteit is noodicli 
geacht ende goot gevonden, dat altijd ccnigc 
compagnien gewapende borgcrcn gehouden 
sullen worden”. Vorenbedoelde „Statuten” 
werden eerst in 1766 herzien (Plakaatbock IX. 
blzn. 505—521), waarbij omtrent de schutterij 
werd bepaald, dat „alle christen burgers, zoowel 
Europeesen als inlanders, verdeeld blijven in 
so veclc compagniën als thans in gebruik is”. 
In de, den 7don Februari 1798 vastgestelde 
„Instructie voor den Chef der Indische Militie” 
(Plakaatbock XII, blz 769), werd in art. 6 o. m. 
bepaald : „Hij sal ter betere defensie der stad 
„(Batavia) en des eiland (Java) zoo spoedig 
„mogelijk ook de landmilitie, dat is de aanwezige 
„burgercorpsen.... organisecren en wel zoo
danig, dat dezelve in C3S van nood met de mili- 
„tie overeenkomstig kunnen werkzaam zijn ter 
„algemeencverdediging”. In het in 1S02 uitge
vaardigde „Voorschrift nopens de Bataviaschc 
schutterij” werd „het corps burgerij” weder „van 
alle militaire betrekkingen” afgezonderd.

Toen, na de landing der Engelschen nabij 
Tjilintjing op 4 Augustus 1811 (zie: KRIJGS
VERRICHTINGEN OP JAVA), de troepen 
Batavia ontruimden, vaardigde, de G. G. Jans- 
sens eene„ Regeling van het bestuur over de 
stad Batavia” uit (Plakaatboek XVI. blz 735), 
waarin „aan den Majoor der Burgerij Hillebrink 
„het gezag binnen de stad Batavia” werd op
gedragen „met aanbeveling de rust en de goede 
„orde te maintineeren en hierdoor de veiligheid 
„van de goede ingezetenen te verzekeren.”

Tijdens de O. I. Compagnie bestond ook te 
Scmarang een schutterij; wanneer deze werd 
opgericht, valt niet na te gaan. Zeker is het 
echter, dat, na teruggave van de koloniën door 
de Engelschen in genoemde plaats cene schuttel ij 
aanwezig was, waarvoor bij de resolutie van 
11 Maart 1823 no. 28 een reglement werd vast
gesteld. Vrijwilligers van dit korps werden in 
den Java-oorlog tegen de opstandelingen ge
bruikt (zie de Waal, Onze Indische Financiën II 
blz. 90). Bij besluit van 29 Mei 1823 no. 8 werd 
te Soera ba ja eene schutterij in het leven ge
roepen en een reglement daarvoor vastgesteld, 
dat echter, evenals het vorenbedoelde reglement 
van de Semarangsche schutterij, in 1825 kwam 
te vervallen, toen bij resolutie van 17 Mei van 
dat jaar no 26, een „Reglement voorde schutte
rijen te Soerabaja en Semarang” werd gearres
teerd.

Na het herstel van het Nederland sch

„ingezetenen op te roepen tot liet dragen der 
„wapenen op den voet der schutterijen onlangs 
opgericht te Scmarang en Soerabaja.” Op dio 1 
opnieuw opgerichtc Bataviaascho schutterij 
werd van toepassing verklaard het reglement 
voor de schutterijen te Soerabaja en Semarang, 
totdat een definitief reglement zou zijn vastgo- 
stckl. Het ontwerpen van een dusdanig regle
ment werd opgedragen aan den Hoofd-Baljuw 
en den Commandant der schutterij te Batavia, 
wier ontwerp bij resolutie van 3 Januari 1832 
no. 12 (Ind. S b. no. 1) werd gearresteerd. 
Voor dc drie toen op Java bestaande schutterij- 
korpsen golden dus twee reglementen, die, met 
betrekking tot de taak dier korpsen, verschillen
de beginselen huldigden. In het reglement voor 
dc schutterijen te Soerabaja en Semarang werd 
als taak genoemd: „het helpen bewaren van rust 
en orde op de plaats van inwoning”, in dat voor 
dc schutterij te Batavia ook het bewaren van 
rust en orde buiten dc plaats van in woning; te
vens was in het laatste sprake van „mobiel 
verklaring”, d. i. gereedmaking om te veldo t-o 
trekken. Aan dit verschil in bestemming van 
de drie schutterijkorpsen kwam in 1838 eeno 
einde, toen bij resolutie van 24 April no. 21 (Ind.
S b. no. 21) werd bepaald, dat het regle
ment voor dc schutterij te Batavia toepasselijk 
zou zijn op alle actieve schutterijen op Java. 
Bedoelde resolutie schreef tevens voor, dat op 
alle hoofdplaatsen van residentiën op Java cu 
Madoera schutterijen zouden worden opgericht, 
die al naar gelang der plaatselijke gesteldhoid 
zouden worden onderscheiden in rustende en 
actieve; tegelijk werden de toen reeds bestaando 
schutterijen te Batavia, Semarang en Soerabaja 
verklaard te behooren tot dc actieve. Vorenbe
doeld Reglement voor de Bataviaschc schutterij 
werd bij besluit van 9 Juni 1838 no. 33 (Ind. 
Stb. no. 22) vervangen door het „Reglement 
voor de schutterijen op Java”, dat, sedert 
herhaaldelijk gewijzigd en aangcvuld, thans 
nog van kracht is, en waarin de taak van die 
korpsen is omschreven als in meerbodoeld regle
ment voor dc Bataviaasche schutterij van 1832. 
Voor de wijzigingen en aanvullingen, die sedert 
in het reglement van 1838 zijn aangebracht, 
zoomede voor verschillende bepalingen met be
trekking tot de schutterijen wordt verwezen 
naar den Rcgcerings-Almanak voor N. I; een 
enkele der hier bedoelde bepalingen echter moge 
hieronder nader worden besproken. De ver
plichting tot den schutterlijken dienst was, zoo- 
als uit het vorenstaande blijkt, oorspronkelijk ge
grond op resolutiën, besluiten en reglementen; 
het Rcgeeringsreglcment zweeg er tot 1854 

gezag over; eerst bij art. 113 van het, op grond van 
werd dc schutterij te Batavia eerst weder bijeen- art 59 der grondwet van 1818 in vorengenoemd 
geroepen bij de resolutie van 18 Augustus 1825 jaar, bij de wet van 2 September vastgesteld
no. 1, op grond van de overweging „dat de R-geeringsrcglement werd aan allo ingezetenen
„voortdurende staat van oproer tengevolge van de verplichting opgelegd om deel te nemen aan
„den openbaren opstand tegen het Gouverne- schutterijen of andere gewapende vercenigingen,
„ment (Java-oorlog) het noodzakelijk gemaakt welke door den G. G. noodig worden geoordeeld
„heeft uit het garnizoen te Weltevreden zooveel tot bewaring van rust en orde, terwijl in dat
„manschappen te trekken, dat hetzelve thans te artikel mede werd bepaald, dat algemeenc ver-
„zwak ie om zonder te groote vermoeienis van ordeningen zullen aangeven welke bij de schutte-
„de troepen, daarmede de gewone posten te rijen ingelijfde ingezetenen kunnen worden ge-
„kunnen blijven bezetten”; en voorts „dat, om roepen om mede te werken tot de handhaving
„in of bij de hoofdplaats eeno eenigszins bedui- van het Nederlandsch gezag. Voor het bewaren
„dende macht te kunnen bijeenbrengen, geen j van rust hebben opeenvolgende Indische Regee- 
„ander middel voorhanden is dan de christen ringen op Java alleen schutterycn noodig ge-
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oordccld op do drie reeds genoemde hoofd plaat
sen, te Djokjakarta on Soerakarta en gedurende 
eenige jaren ook te Cheribon (opgericht in 1805) 
en te Pasarocan — welke beide laatstbedoelde 
in 1881 (Ind. Stb. no. 13) werden opgeheven- 
en zulks niettegenstaande art. 1 van liet Regle
ment van 1838 voorschrijft, dat op alle hoofd- 
plaatsen van de residentiën op Java schutterijen 
zullen worden opgericht. Aan het bepaalde bij 
het tweede gedeelte van art. 113 R. R. werd eerst 
uitvoering gegeven door de ordonnantie in Ind. 
Stb. 1904

stcld tot het ontwerpen van eeno reorganisatie 
der schutterijen, van welker werkzaamheid naar 
buiten nooit iets is gebleken, dat de schutterijen 
sedert de ordonnantie in Ind. Stb. 1910 no. 415 
in stede van onder het Dep. van Binnen!, be
stuur onder dat van Oorlog ressorteeren, en dat 
thans, in verband met do invceiing van den 
dienstplicht voor Europeanen op Java, is be
sloten de schutterijen op dit eiland geleidelijk op 
te heffen. (Zie de desbetreffende ordonnantie in
Ind. Stb. 1918 no. 360). /r

SCHWANER (Dr. C. fC L. M.) . Geoloog en 
ontdekkingsreiziger, werd in 1817 te Mannheim 
geboren, studeerde en promoveerde in Duitsch- 
land — waar schijnt onbekend te zijn —, werd 
begin 1842 benoemd tot lid der Natuurkundige 
Commissie in Ncdcrlandsch-Indië en vertrok het 
volgende jaar naar Batavia. Daar ontving hij 
de opdracht der Regecring tot het onderzoek van 
Borneo, waar hij van 1843 tot 1848 verbleef. Hij 
keerde toen naar Java (Buitenzorg) terug, om 
zijne wetenschappelijke verslagen uit te werken. 
In het laatst van 1850 werd hem opnieuw eene 
zendingnaar Borneo opgedragen; hij trad tevoren 
in het huwelijk, maar overleed vóór zijn vertrek, 
den 30en Maart 1851 te Buitenzorg.

Op Borneo had hij zich eerst gcruimen tijd 
bezig gehouden met het onderzoek der kolcnlagen 
in het Barito-gebicd en met dat van de bevaar
baarheid dier rivier voor grootere vaartuigen. In 
October 1847 begon hij zijn groote reizen, eerst 
dc Barito op naar de bovenlanden van Koetei en 
terug. Daarna bezocht hij het stroomgebied der 
Kapoeas Mocroeng of Kleine Dajak en eindelijk 
gelukte het hem, de Katingan opvarende, over 
het grensgebergte tusschen de Wester- en de 
Zuider-en Oosterafdccling de Mëlawite bereiken, 
om zoo langs do Kapoeas bij Pontianak uit te 
komen. Het verhaal dier reizen is uitgegeven on
der den titel: Borneo, Beschrijving van het 
stroomgebied van den Barito en reizen langs 
eenige voorname rivieren van het Zuidoostclijk 
gedeelte van dat eiland, twee deelen, Amsterdam 
1853. Het Kon. Instituut voor de taal- land- on 
volkenkunde van Ncderlandsch-Indië, dat de 
uitgave o]) zich had genomen, droeg deze op 
aan haren seci’etaris, Prof. J. Pijnappel Gz., die 
het reisverhaal van aanteekeningen voorzag. 
Dit boek bewijst, dat Schwancr niet alleen als 
geoloog een voortreffelijk waarnemer en be
schrijver was, maar dat hij ook het uiterlijk van 
een land, zoowel als de eigenaardigheden der 
bevolking,meesterlijk wist op to nemen en weer te 
geven. Zoo is het boek ook voor geographie en 
ethnograjihio van groot gewicht, te meer waar 
omtrent sommigo der bereisdo streken sedert 
geenc reisverhalen verschenen zijn. Schwaner 
schreef to voren :Resultaton van een onderzoek 
naarden Barito-stroom (Ind. Archief, 1849, II); 
Reis naar en aanteekeningen betreffende de 
steen kolen van Batoe-Bdian (Nat. Tijdschr. v* 
Ncd.-Indiö, III); Aanteekeningen betreffende 
Tanali Boemboe (Tijdschr. v. Ind. Taal-, Land-en 
Volkenkunde, I, 1); Do dood van George Muller 
(Tijdschr. v. Ned.-Indië, 1849, I).

Het genoemde gronsgebergto is door Molon- 
graaff het Schwaner-gobcrgto genoomd (zio Doel 
I. 358).

SCHWARZ (JOHANNES, ALBERT, TRAU
GOTT), gcb. (oLangowan(Minahasa)22 Juni 1836, 

ovcrl.io Soerabaja 28 Febr. 1918, bozoeht hel gym-

/? fi V- ' V.

no. 424, inhoudende, dat van de 
schutterijen op Java kunnen worden 02)gcroepcn 
om mede te werken tot de handhaving van het 
Nederland.sch gezag in Indië die leden, welke 
zich vrijwillig schriftclijk verbinden, telkens 
voor den tijd van óén jaar, om binnen een be
paalde kring, zich tenminste uitstrekkend tot de 
grenzen der residentie, waar zij zijn gevestigd, 
zoodanige medewerking te verlcenen. In 1915 
maakte de Indische Regecring een onbeperkt 
gebruik van dc haar bij art. 113 R. R. verleende 
bevoegdheid, door bij de ordonnantie in Ind- 

no. 360 art. 32 van het schuttcrij- 
reglement van 1838 aan te vullen met de bepa
ling, dac de schutterijen, voor zoover zij niet 
noodig zijn voor liet bewaren van orde en rust, 
ook geroepen kunnen worden om mede te wer
ken tot handhaving van het Nedcrlandsch gezag 
in Indië tegenover een buitenlandschen vijand.

In de Buitenbezittingen bestaan schutterijen 
te Padang (sedert 1833), Makasser (sedert 
1827), Menado (sedert 1848), Amboina, Sapa- 
roea en Ternate (sedert 1821); te Koepang 
(Timor) werd in 1870 (Ind. Stb. no 33) een korps 
schutterij opgericht, dat echter in 1883 (Ind. 
Stb. no. 240) weder werd opgeheven. Bij Ind. 
Stb. 1857 no. 88 werd het Reglement voor de 
schutterijen oj) Java van toepassing verklaard 
op dc schutterij te Padang en bij Ind. Stb. 1875 
no. 99 op die te Ternate. Voor de schutterij 
to Makasser werd een reglement vastgesteld bij 
Ind. S b. 1875no. 275, dat bij Ind. S J). 1891 no. 
69 werd herdoopt in „Reglement voorde schut
terij in het Gouvernement C-debcs en Onder- 
1100^1^01)”. Ind. Stb. 1912 no. 428 bevat een 
„Reglement voor de schutterijen in dc R.siden- 
tie Amboina”, dat strekt *er vervanging van het 
bij Ind. Stb. 1880 no. 136 vastgcsteldc gelijk
namige reglement; dit laatste staatsblad be- 
paaldo dat in bedoelde residentie schutterijen 
zoude11 bestaan te Amboina, Kajeli, Hila, Sa- 
parota en Brnda-Neira. Een nieuw reglement 
voor de schutterijen in de residentie Menado 
werd vastgesteld bij de ordonnantie in Ind. Stb. 
1878 no. 107. Voor de positie van het personeel 
der mobiel verklaarde schutterijen, zie Ind. Stb. 
1915 no. 481 en 658 en 1916 no. 296.

Alhoewel in den loop der tijden tot de schutte
rijen op de hoofdplaatsen van Java ook artillerie 
en tot die te Batavia ook ruiterij heeft behoord, 
bestonden die korpsen in dc laatste jaren alleen 
uit infanterie, totdat bij de ordonnantie in Ind. 
Stb. 1916 no. 295 werd bepaald.dat van laatst
bedoelde schutterij 100 schutters zullen wor
den opgeleid voor den dienst bij de vesting
artillerie. Bij de ordonnantie in Ind. S.b. 1917 
;io. 259 werd die maatregel ook ten aanzien 
van het korps schutterij te Soerabaja getroffen. 
Volledigheidshalve zij nog medegedeeld, dat in 
1900 door den G.G. eene commissio werd inge-
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bekende vertegenwoordigers: L. sanctum Dum & 
kleine vorm (11£ c.M. lang, staart 

alleen -{-7 c. M.) uit Java, Sumatra en Malaka, 
gekenmerkt door een zilverwitten rugstreep 
begrensd door zwarte vlekken. De bovenzijde is 
verder lichtbruin, de onderzijde wit of licht
groen, terwijl zwarto flankstrccpen aanwezig 
zijn L. nigrilabre Gunth. een grootere vorm 
(2ö c. M. lang, staart alleen 14 c. M.) uit CJebes. 
Rugzijde lichtbruin met donkere vlekken, een 
donkerbruine flankstrecp, buikzijde geelachtig, 
soms bij de keel zwart gevlekt. De Toradja’s 
noemen deze bodemhagedis oclowa, evenals 
L. smaragdinum Lesson (van dezelfde grootte), 
een boom vorm uit den gcheclen Archipel met 
uitzondering van Sumatra bekend, waarvan 
vele lokale variëteiten voorkomen. Bovenzijde 
blauw, groen of olijfkleurig, onderzijde licht groen 
of geel, een lichte flankstrecp. L. variegatum 
Peters een kleine vorm (14 c. M. lang, staart 
alleen S1/* c. M.) uit Bornco en het Oostelijk deel 
van den Archipel, gekenmerkt, door een dorso- 
Jateralc rij van lichte vlekken begrensd door een 
zwarte flankstrecp. L. olivaccuvn Cray (24Y2c. M. 
lang, staart alleen 13 c. M.), een Indo-Maleische 
vorm, bovenzijde olijfkleurig met dwarsrijen van 
zwarte en lichte vlekken, onderzijde lichtgroen, 
staart roodachtig. L. chalcides L. (19 c M., waarvan 
de helft staart) een gravende vorm met slecht ont
wikkelde ledematen uit Achter-Indië, Sumatra 
en Saleier. Kleur gelijkmatig bruin, aan de onder
zijde iets lichter. De Maleischc naam is oelar 
bërkaki of bëngkaroeng. L. cyanurum Lesson, 
een langgestaarte vorm (15 c. M., lang, staart 
alleen 91/* c- M.) met goed ontwikkelde lede
maten, welke van Java en Borneo tot in Poly- 
nesië voorkomt. Bovenzijde olijfkleurig met 
3—5 gouden of metaalglanzig groene lcngte- 
streepen, onderzijde wit, staart blauwachtig. 
Toradja-naam tologana. Van de andere geslach
ten (voor de namen zie tabel) zij alleen nog 
Tribolonotus vermeld, een geslacht dat uiterlijk 
zeer sterk van de overige Scincidae afwijkt, 
doordat de dikke bcenschubben aan de rugzijde 
in stevige opstaande tanden eindigen. Daardoor 
komt een oppervlakkige gelijkenis tot stand met 
de Z.-Afrikaan sche Zonuridac, waarmee het 
overigens niet verwant is. Er zijn twee soorten 
uit N.-Guinea bekend, die in grootte en voor
komen veel op elkaar gelijken, Tr. novae gnineae 
Schleg. (10 c.M., waarvan de helf' staart) en 
Tr. gracilis de Rooy (18 e. M., waarvan do helft 
staart).

Zooals uit achterstaande tabel blijkt, is 
vooral N.-Guinea (met 74 van 124 soorten, 
waarvan 53 eigen soorten) als radiatie cent rum 
van belang, terwijl Borneo (met 30 soorten, 
waarvan 17 eigen) en C Je bes (met 20 soorten, 
waarvan 9 eigen) als secundaire centra te be
schouwen zijn. Sumatra (met 19 soorten, 
vrn C eigen) en Java (met 15 soorten, waaronder 
geen enkele eigen soort) zijn in verhouding veel 
armer aan kadals,vooral wat het aantal der eigen 
soorten betreft. Over het geheel krijgt men den 
indruk, dat lief Oostelijk deel van den Archipel 
en vooral N.-Guinea veel betere ontwikkeliags- 
voorwaarden voordeze bodemhagedisson schijnt 
oi) te leveren, dan het Westelijk deel. In eerstge
noemd deel komen nl. 95 soorten (waarvan 82 
eigen), in laatstgenoemd deel slechts 42 soorten 
(waarvan 29eigen) voor. Daarbij krijgt men sterk

nasium 1 e Rolt erdarn cn kwam op zijn 1 Sd o jaarbij 
hot Ned.ZcndeTinggenóolschapaldaar inopleiding. 
In 1S60 ver: rok hij naar Indië en in 1861 begon 
hij zijn werk als zendeling to Sondër (Minaliasa). 
Me: goeden aanleg voor taalstudïcfTïegaafd, be
oefende hij het Ton*omboanscli, do grootste der 
Minahassische talen en verzamelde eeno meniglo 
gegevens voordo bosludeering daarvan. Om het 
land Behang-Mongondou voordo Zending l c ver
kennen, maakte hij in 1S66 eene reis daarheen, 
met zijn ambtgenoot Wilken en in 1S75 n->g eeno 
met zijn collega Dc Lange. Van beide reizen gaf 
hij belangrijke verslagen in Med. Ned. Zend. Gen. 
XI, XII en XX, waarbij ook veel goede stof is 
voord e best udeering van hol Mo ngo nd o wsch. Wat 
Schwarz van hot Tontcmboansch heeft verza
meld, is ui:gegeven in twee lijvige boekdoelen: 
Tont emboansch-Nod erlandscli Woord onboek, mot 
Nederlandsch-Tcn omboanscli Regis'er (190S) 
en Trn(einboanscbo Teksten in 3 deelen (tekst, 
vertaling, aan eekeningen),
1907, verder in ecni.e tijdschriftar ikelon, te 
vinden in de Med. Ned. Zend. Gen. en hot

Bitr., een

verschenen in

Tijdschr. Bat. Gen. van 1903. De stof, bewerkt 
in do Hoofd si ukken uit de spraakkunst van het 
Tontcmboansch,door N. Adriani en M.'L. A^rnni- 
Gunning, is ook voor een deel van Schwarz afkom
stig.

Literatuur : J. A. T. Schwarz, Med. Ned. Zend. 
Gen. LXII, 63—109; J. A. T. Schwarz als taal

beoefenaar, Bijdr. K. I LXXIV, 438—445. 
SCHIJFKWALLEN. Zie NETE LD IE REN.
SCINCIDAE, kadal (jav., soend.). Familie 

van bodem bewonende, soms gravende, een 
enkele maal ook in boomen leverde Hagedissen 
(zie aldaar on onder KRUIPENDE DIEREN). 
Kop met symmetrische hoornschilden, romp 
dakpansgewijze met hoornschubben bedekt, 
waarorder in beide gevallen beenplaten gelegen 
zijn. Twee volledige jukbogen. Tong aan voor
zijde ingesneden, dakpansgewijze geplaatste 
schubben. Kop breed en stomp, plompe lichaams
bouw, staart lang en breekbaar, ledematen 
veelal gering ontwikkeld of ontbrekend. Geen 
dij- of liesporiën. Meestal ovovivipaar, kosmo
poliet. In den Oost-Indischen Archipel komen 
6 geslachten met + 124 soorten voor, waarvan 
209 tot het kosmopolitische geslacht Lygosoma 
behooren. De meest bekende vertegenwoordiger 
is echter: Mabuia multijasciala Kuhl (cok dit 
geslacht is circumtropisch.) ,dc gewone kadal 
(op Simaloer hilé genaamd), een vrij groote 
vorm (35 c.M. lang, staart alleen 22 c.M.), die 
van de Nicobaren en Andamanen tot de Philip- 
pijnen en van Achter-Indië tot N.-Guinea 
voorkomt. Deze bodemvormen met middel
matige pooten, een eenigszins gedeprimeerden 
romp cn een rolronde staart vertoonen in bouw 
en levenswijze de typische eigenschappen der 
geheele familie. Het zijn dagdïcren en in sekten > 
^ters, die zich gaarne onder sleenen en in bodem- 
gaten verbergen, hoewel het geen eigenlijke 
gravers zijn. Ovovivipaar of vivipaar. Van boven 
zijn zij olijf bruin gekleurd met donkere flank- 
streepen, aan de voorzijde soms in rood over
gaande, de onderzijde is lichtgroen of geel ge
kleurd, de keel soms blauwachtig. Van het ge
slacht Lygosoma, dat in een tiental endergo- 
slachlen verdeeld wordt en dat van het vorjgo 
in hoofdzaak afwijkt, doordat de verhemclte- 
spleet minder ver naar voren reikt, zijn de meest

waar-
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den in druk, dat het Au stro-Male iscli gebied niet 
van liet Indo-Maleischo gebied maar van N.- 
Guinca uit met kadals bevolkt is, aan gezien 
het met het eerste, als men van de 8 door 
den geheelen Archipel verbreide soorten afziet, 
slechts 5 soorten gemeen heeft, terwijl het 13 
met N.-Guinca gemeenschappelijke soorten be
zit. Ook op andere wijze blijkt het op den voor- 
groiul treden der Scincidae als men van het 
Westen naar het Oosten van onzen Archipel 
doordringt. Terwijl in Bornco en Java de leden 
dezer familie slechts Y23 der aanwezige hagedis
soorten vormen (30 van. 91, resp. 15 van 44) en

dit verhoud in gscijfer voor Sumatra zelfs tot a/7 
daalt (19 van 08), neemt het voor Cclebes toe 
tot bijna l/z (20 van 42) en bedraagt het 
N.-Guinca bijna c/8 (74 van 119). Zij vormen dus 
in het Oosten van den Archipel verreweg do 
soortenrijksto hagedissen-familie, aangezien de 
Gecko’s nog geen zesde (19 van 119) en de 
Agamiden juist een zevende van het totaal 
aantal der N.-Guineoschc hagedissen (17 
119) oploveren. Voor Cclebes zou dit laatste cijfer 
in beide gevallen 9 van 42, d. i. »/M bedragen en 
dus weer belangrijk lioogcr zijn dan 
N.-Guinca.

i
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voor

Overzicht van de verspreiding der geslachten en families van Scincidae in den
Indischcn Archipel.
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SCLATER (PHILIP LUTLE\). Engelsch zoö
loog geb. 4 i\ov. 1829, gestorven 27 Juni 1913, 
sedert 1859 secretaris der Londensche Zoölogi- 
cal Society, hield zich bezig met Systematische 
zoölogie, spec. Ornithologie, waarover hij talrijke 
publicaties het licht deed zien, in welke ook de 
vogelwereld van Ned.-Indiö veelvuldig werd be
handeld. Hij schreef o.a. Exotic Ornithology, A 
Book of Antelopes, en was redacteur van hot 
orri hologisch tijdschrift: „The Ibis.”

SCORODOCARPUS BORNEENSIS Becc. Fam. 
Olacaccac. Koelim (mal.); Kajoo bawang oetan 
(n.bokveo). Grooto boom van Bornco en 
Sumatra, waarvan het hout sterk naar uien 
riekt, maar overigens overal als bouwhou’, 
meubclliout enz. hoog staat aangeschreven. Do 
vruchten worden gogeten door de inlanders.

SÉBA. Hoofdplaats der onderafdceling Sawoo 
van do tot do residentie Ti mor bohoorende afd. 
Z.-Timor en Handen, gelogen aan do Noordkust 
van hot eiland Sawoe, tevens standplaats van 
don posthouder; wordt door de booten der Ko
ninklijke Paketvaartmaatschappy 
Er bevindt zich eon kustlicht./! '

SËBAKOR (RIJKLOF VAN GOENS)BAAI. 32 
K.M. breedo, weinig diep hot land indringende, 
voor hot Westen geheel open baai met vrij groo: o 
diep'en op do Westkust van Nieuw-Guinea, beZ. 
de Maccluergolf. De kust loopt geleidelijk op en 
is al leen bij do Noord-enZuidhookendor baai, waar 
zij nagenoeg zonder kustrif steil naar zee afdaalt, 
rotsig; aan do Oostzij do liggen, vóór do kust, 
meordoro koraaldroogvallingon en, tot vor uit don 
wal in diop water, eon groot aantal droge plekkon 
on losliggondo go varen. In het midden dor baai 
vindt men de vrij hooge eilanden Karas,Toeboo-

aroesa on Faoer, van welke het eerste en grootste 
in het midden een smalle, lage vlakte heeft, ter
wijl het laatste aan de Zuidpunt het hoogste is; 
deze eilanden hebben hier en daar rotskust en 
vallen, nagenoeg zonder kustrif, steil naar zee af. 
Bui en Karas ligt slechts één gevaar, juist op den 
verhoogden onderzeeschen rug, welke ongeveer 
fi K M. boW. dit eiland oprijst en aan de bui en- 
zijde zeei steil is. Do vcrtikale waterbeweging is 
overheerschend dubbeldaagscli en bedraagt 
hoogstens 2,5 M. Zie Zeemansgids deel VI.

SË BATIK (SËBITIK). Eiland voor de Zuide
lijke helft behooronde tot do Tidoengsche landen 
(ros. Z.- on O.afd. van Borneo), terwijl het Noor
delijk gedeelte sedert 1891 aan de Britscho Noord - 
Borneo-Maatschappij is toegowezen. Ingevolge 
een daartoe door de regeering van Britsch-Noord 
Borneo gedaan voorstel is do bij art. IV van het 
grenstiactaat van 20 Juni 1S91 (Ind. Stb. 1892 
n°. 114) vastgestoldo grons door steenen grens- 
pilaren uitgezet.

SËBÈH (mal.). Zie CANNA.
SËBËSI. Een van do vulkanische eilandjes in 

Straat Soonda, S59 M. hoog. Het behoort tot de 
residentie Lampongsche Districten on sluit den 
toegang tot dc Lampongbaai af. Het eiland ver
toont veel overeenkomst met het dichtbij gelegen 

j Söboekoo.
SEBJAR. Een der belangrijkste rivieren in West 

Nieuw-Guinea. Zy mondt uit op do Noordkust 
der Maccluergolf. Do breedto in den benedenloop 
bedraagt 100 tot 200 M.; do diepte is aldaar ge
middeld 3,5 vadem, doch neemt spoedig af. By 
bandjir is reeds by de monding zoet water in de 
rivier; de oevers zijn hier begroeid mot rhizopho- 
ren en nipah, zij zijn laag en worden by hoog wa-

»

aangedaan.
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to kunnonccnigo jaron groei do vruchten 
oogsten. Dezo zijn zoo groot als een appel on 

komkommers. Men eet ze 
maakt na hot

ter grootendeels overstroomd. Hoogerop zijn do 
langs de geheclo rivier begroeid met bosch. 

Aan een rechter zijriviertje ligt Tomoo met 20 
huizen. Hooger op liggen langs do Sebjar do kam
pongs; Arandai, Korindam, Rcwangi, Irira en 
Barma: laatstgenoemde kampong ligt op 1° 54' 
24" Z.B. en 132° 5S' 49" O.L. De breedte der ri
vier is hier 75 M, de diepte i 4 vadem. Iets boven 
Barma vercenigcn zich de twee bronrivieren van 
de Sebjar, n.1. de Timaworrë en de Rawarë. Eerst 
bij Barma komt grind in de rivier voor, bergen 
zijn hier echter nog niet te zien; vanaf Arandai 
zijn do oevers reeds hoog. Aan do Timaworrö 
wordt bruinkool aangetroffen. Van de Rawaro 
loopt een pad over het gebergte naar hot stroom
gebied van de Wirjagar en de Ivamoondan, twee 
rivieren die ten Westen van de Sebjar in de Mac- 
cluergolf vallen. De lieden van Argoeni halen hun 
sagoe van de Sebjar. De bewoners van Barma 
hebben de zeden en gewoonten van benedcn-Seb- 
jar en ofschoon eveneens heidenen, achten zij zich 
verheven boven de Papoea’s van het binnenland. 
In 1911 maakte een patrouille in 21 dagen een 
marsch dwars door do „Vogelkop” vanaf War- 
paperi aan de Noordkust over Barma naar den 
mond van de Sebjar.

SÈBOEKOE. Een van do vulkanische eiland jes 
in Straat Soenda, ten Noorden van Sebësi gelegen 
on 426 M. hoog. Het is het Noordelijkstc van de 
rij vulkanische eilandjes, die aanvangt bij den 
Radja Basa op Sumatra en dwars over Straat 
Soenda zich uitstrekt tot den Pajocng op Java’s 
Zuid-Westelijk schiereiland. Het is geen zelfstan
dig eruptiepunt, maar wordt beschouwd als te 
behooren tot den vulkaan Sëbësi. Omstreeks 1888 
is een poging gedaan om op het eiland vee tc telen 
en hout te hakken, doch zonder succes, wegens 
gebrek aan werkvolk. Thans werkt er de N.V. 
Cultuurmaatschappij Sëboekoe, die met een tien
tal vrije koelies wat hout kapt en klappernoten 
plukt, welke per^mptorboot naar Anjër„ worden 
vervoerd.^.^' YrA'^3

SÉEOEKOE (SIBOÉ
streek, kampoc-ng en rivier in de Tidoengscho lan
den, in het Noord-oostelijkste gedeelte van do res. 
Zuider- en Oosterafd. van Borneo. De streek, vroe
ger veel tot verblijfplaats van zeeroovers die
nende, is zeer dun bevolkt. Geruime» tijd 
maakte deze streek een punt van grensgeschil 
tusschen Boeloengan en Broenei (of beter 
tusschen Nederland en do Britsche Noord- 
Borneo-Maatschappij) uit. Zoo o.a. werd in 1889 
nabij den mond der Sëboekoc-rivier een aan 
een boom gebonden Britsche vlag aangetroffen, 
terwijl in een paar andere boomen op die plek de 
merken B. N. B. met do jaartallen 1883 en 1889 
waren aangebracht; een en ander werd door een 
Nederl. ambtenaar verwijderd. Bij de op 20 Juni 

Londen gehouden conventie (zie Xnd. 
Stb. 1892 n°. 114) is aan de geschillen een einde 
gemaakt en zijn de grenzen geregeld. In 1912 zijn 
deze door een Nederlandsch-Engelsche commissie 
op het terrein uitgezet. Zie ook BORNEO en het 
Rapport der GrensregelingscommLsie Ind. Sib. 
1916, n°. 145. ryl . '

SÈBOEKOE (eiland). Zie POELAU LAOET. 
SECHIUM EDULE Sw. Fam. Cucurbitaceac. 

Laboe Siam (mal.); Gambas (jav.). Klimplant 
met ranken, inheemsch in de Antillen en Midden- 
Amerika, in de tropen gecultiveerd. Men plant 
haar op erven en laat haar in de boomen klimmen

om na
oevers

smaken als gekookte 
af gekookt bij de rijst. Do plant 
tweede jaar wortelknollen, die als zo jong zijn, 
kunnen worden gegeton. Do nog groene stengels 
worden gedroogd en dienen op Réunion voor 
hot vervaardigen van dameshoeden.

SECRETARIE (ALGEMEENE). De Algcineeno 
Secretarie, het bureau van den Gouvcrneur- 
Generaal van Ned.-Indië, bestaat onder dien 
naam sedert het begin van 1S19. Zij ontstond 
toen uit do samensmelting van do „Generale 
Socrctary”, het bureau van do Commissai-issen 
Generaal, die uitgezonden waren om onze Oost- 
Indischo bezittingen uit de handen van het 
Britsche tusschenbcstuur over tc nernen, en de 
„Gouvcrnements Secretarij”, het bureau, tot 
welks oprichting ten behoeve van den Gouver- 
ncur-Gcncraal door C. C. G. G. besloten was den 
dag nadat, blijkens hunne resolutie van 19 Aug. 
1816 (Ind. Sfcbl. no. 5), de overneming van het 
eiland Java had plaats gehad. Dio vereeniging 
der beide bureaux hield verband met art. 10 van
het Rog. Regl. van 1818, bepalende dat aan do 
Hooge Regeering, waaronder blijkens art. 2 van 
het Reglement te verstaan was de G. G. met de 
aan hem toegevoegde Raden van Indië, zou zijn 
toegevoegd een Algemecne Secretaris, dio als 
zoodanig tevens den G. G. zou ten dienste staan. 
Volgens datzelfde artikel zouden behalve de Alg. 
Secretaris een of meer Secretarissen aangesteld 
kunnen worden, indien de werkzaamheden zulks 
vorderden, en zou do G. G. „de Secretarij” rego 
len op zoodanige wijze, als hij nuttig oordeelde. 
De later als koloniaal staatsman zoo bekende 
ambtenaar J. C. Baud, die met den titel van 
Secretaris aan liet hoofd stond der Gouvernement? 
Secretarie, was de eerste Alg. Secretaris. Hij werd 
tot die betrekking benoemd in Januari 1819, ter
wijl de Secretaris Generaal, Chef der Generalo 
Secretarie, R. d’Ozij kort tevoren lid van den 
Raad van Indië was geworden. Bij besluit van 
C. C. G. G. van 1 Februari 1819 no. 10 werd ver
volgens de vereeniging der beide Secretarieën tot 
één bureau tot stand gebracht.

Aanvankelijk evenals do G. G. tc Batavia ge
vestigd ging de Secretarie in 1838 over naar 
Buitenzorg, dat in 1836 den G.G. als verblijf
plaats was aangewezen, en toen in ISIS die ver
blijfplaats opnieuw naar Batavia werd verlegd, 
ging de Secretarie weer mede naar die plaats te
rug. Van de hun gelaten vrijheid om zich ook te 
Buitenzorg op tc houden, zoo dikwijls het belang 
van den dienst het- zou toelaten, maakten do ver
schillende Landvoogden een zeer ruim gebruik, 
zoodat al spoedig de feitclijko toestand zoo was, 
dat zij te Buitenzorg woonden en aan Batavia 
slechts korte bezoeken brachten. Do Secretarie 
bleef echter te Batavia, ook toen dio toestand 
in 1870 door het Opperbestuur gesanctionneerd 
was. Eerst in 1888 ging zij groolendeeh weer over 
naar Buitenzorg, waar zij sedert gevestigd bleef, 
met uitzondering van eonig ondergeschikt perso
neel, dat te Batavia werd achtergelaten, o. a. 
voor de aanrakingen met den Raad van N.-I., de 
Departementen van Algemeen Bestuur en hot 
publiek.

Ook in do latere Regeeringsrcglcmcnten is, 
evenals in dat van 1818, het bestaan der Alg. 
Secretarie in zekeren zin vastgolegd, doordat

j\ i éi /

KOE). Naam van een land-
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daarin melding wordt gomaakt van den „Algc- 
meenen Secretaris”, en de Minister Van Dedom, 
die hot wonseholijk achtte dat de begrotings
wetgever met betrekking tot de Alg. Secretarie 
vrijheid van handelen zou hebben, deed dan ook 
bij een in 1893 ingediend wetsontwerp tot wijzi
ging van hot Rcg. Rcgl. van 1851 o. a. het voor
stel tot wijziging van de artikelen 15, 31, 32 en 33, 
waarin van den Alg. Secretaris sprake is. Het 
bureau zelf wordt slechts in één Rcg. Rcgl., dat 
van 1827 (art. 10), genoemd cn alleen om eene 
daaromtrent door den C. G. du Bus in 1826 ge
maakte regeling voorloopig te bestendigen. Be 
Alg. Secretaris werd bij het Rcg. Regl. van 1836 
(art. 13) niet langer, zooals in vorige reglementen, 
toegevoegd aan de Regeering van N.-L, maar aan 
den G. G., hetgeen verband hield met de omstan
digheid, dat volgens dat Reglement (art. 2) de 
Raad van N.-l. niet meer tezamen met den 
Landvoogd die Regeering uitmaakte, maar een 
zuiver adviseerend karakter kreeg. Den Raad 
zou volgens art. 2 van het Reglement een Secre
taris zijn toegevoegd cn als zoodanig fungeerde 
langen tijd een der tot het personeel der Alg. 
Secretarie behoorende Gouvernements Secreta
rissen. Op de begrooting van 187S komt voor bet 
eerst een afzonderlijke Secretaris van den Raad 
van N.-I. voor. Aan dezen is eenig minder per
soneel toegevoegd, dat deel Blijft uitmaken van 
hot personeel der Alg. Secretarie.

Onder den Alg. Secrotaris zijn op het bureau 
werkzaam gesteld Secretarissen, dio thans den 
naara dragon van „Gouverneinents Secretaris
sen”, als hoedanig zij ook in liet Reg. Regl. van 
1854 (artt. 15, 17, IS, 31, 32 en 33) worden ver
meld, en voorts een aantal ambtenaren van lage- 
Tcn rang en klerken. De samenstelling van hot 
personeel der Secretarie en de titels der ambte
naren ondergingen horhaaldclijk veranderingen, 
evenals liet aantal en de namen der afdcelingen, 
meermalen nog gesplitst in onderafdcelingcn 
of bureaux, waarin de Secretarie in den loop der 
rijden verdeeld is geweest. Hoe de toestand in 
liet. begin van ieder jaar was is te vinden in de 
van Regeeringswege uitgegeven almanakken, 
welke sinds 1305 den naam dragen van „Regeo- 
rings Almanak van Ned.-Tndiö”. Blijkens den 
Almanak van 1919, het jaar waarin dit artikel ge
schreven werd, telde de Alg. Secretarie in liet 
begin van dat jaar behalve de vijf Gonvcrnoments 
Secretarissen, waaronder één titulaire, zes Refe
rendarissen, twee Hoofdeommiczon, zestien Com
miezen redacteurs, waarvan vijf den titel Ad- 
junct-reforondaris voeren, zeven Eerste, zeven 
Tweede en twaalf Derde Commiezen, benevens 
drie Ambtenaren ter beschikking, en voorts een 
Archivaris en een Expediteur. Bovendien is nog 
onder den Alg. Secretaris geplaatst do in 1892 in 
dienst gestelde „Landsarchivaris”, aan wien is 
opgedragen de zorg voor liet behoud, de bruik
baarheid en de bewerking van het-z.g oud-arcliief, 
bevattende de archiefstukken van vóór 1816. 
Het aantal afdcelingen bedroeg volgens genoem
den almanak vier, n.1. eene afdceling (do eerste)
. Kabinet, en politieke zaken”, eene afdceling (de 

•ede) „Algemtonc zaken”, eene afdceling (de 
derde) zondor naam, verdeeld in vijf bureaux, 

twee personeelc, een voor agrarische, een voor 
Financicelo, cn een voor militaire zaken, en ein
delijk nog eene afdceling (de vierde), mede zonder 
naam, die verdeeld is in drie bureaux, t.w. een

bureau „Archief”, een bureau „Expeditie” cn een 
bureau gevormd door bet personeel te Batavia. 
Voorts is or nog een afzonderlijk bureau „Be 
groot in g”.

ïn vroegeren tijd hebben nog een drietal bu- 
roaux bestaan, welke, ofschoon aan de Alg. Secre
tarie verbonden, toch niet bestemd 
aan de gewono werkzaamheden van dat bureau 
deel te nemen, t.w. het „Departement 
Inlandsche Zaken”, liet „Statistiek bureau” 
en de „Afdceling Statistiek”. Het Dep.
Inl. zaken,dat in 1820 werd opgericht, moest 
zich in de eerste plaats aan translateurswerk- 
zaamheden wijden, maar had daarnevens nog 
een andere taak, o. a. hot beoefenen der In- 
landsche talen. Nadat do eerste chef, de heer 
C. P. J. Elout, die den titel droeg van Oou- 
vernements Secretaris, tot Resident van Riouw 
was benoemd werd dit „departement” bij eene 
reorganisatie der Alg. Secretarie in 1826 inge
trokken cn door eene op meer bescheiden schaal 
ingerichto „Afdeeling Inlandsche zaken” ver
vangen. Het „Statistiek bureau” werd in 1837 
in het leven geroepen cn bad een werkkring, dio 
weinig bij zijn naam paste, daar het zich niet 
in de eerste plaats met de Statistiek in engeron 
zin had bezig te houden, maar zich vooral op 
historisch gebied moest bewegen, ten einde met 
de verzamelde gegevens den G. G. bij do behan
deling der dagelijksehe zaken te kunnen voor
lichten. Toen het. bureau in 1851 tot eene gewone 
redactie-afdeeling der Alg. secretarie werd ge
maakt kreeg deze dan ook den haar karakter 
beter aangevenden naam van „Afdeeling staat- 
en geschiedkundige zaken”, welke naam in 1853 
werd veranderd in dien van „Historisch bureau”. 
Do „afdeeling Statistiek” eindelijk werd in het 
leven geroepen in 1864 cn was belast met werk
zaamheden, die beter met haar naam in over
eenstemming waren, o. a. het verzamelen der 
noodigo. gegevens voor eene behoorlijke Statis
tiek van Ned.-Indië. Na krachtens Ind. Stb. 1884 
no. 213 eene inkrimping te hebben ondergaan, 
tengevolge waarvan zij in hoofdzaak nog slechts 
voor do samenstelling van den Reg. Almanak en 
van sommige hoofdstukken van het Koloniaal 
verslag te zorgen had, werd de afdeeling Statis
tiek in 1S93 opgeheven. De beido laatstgenoemde 
bureaux hebben op den duur niet aan hunne 
bestemming kunnen beantwoorden, omdat het 
daarbij geplaatste personeel, daar het deel uit- 
mar.kfc van liet personeel der Alg Secretarie, 
aan grutto afwisseling Mooti’.or.d en daarenbo
ven spe • 'ig al meer cn meer aan zijne s.pecialo 
werkzaam - ' n wei 
zaam te zijn 
nemende ge.voi;

Volgons zijne instructie is de Alg. Secretaris do 
vraagbaak en voorlichter van het bestuur. Hij doet 
aan do Regeering voorstellen of herinneringen tot 
bevordering van den dienst on zorgt voor deredac- 
t ie,expeditie,registreering en bewaring der besc hik 
kingen van den G. G. alsmede voor de samenstel
ling van liet Staatsblad van N.-I. en van den 
Regeeringsalmanak van N.-I Vroeger was hem 
ook opgedragen het toezicht op dc uitgave van 
liet in 1857 opgerieht Bijblad op het Staatsblad 
van N.-I., dat echter in 1905 werd overgedragen 
op den jen Gouvs. Secrotaris. Krachtens de be
doelde Instructie is oen van de voornaamste 
werkzaamheden der Alg. Secretarie het uitvror-

i
waren om

!voor

voor

I i
••

;

onttrokken om behulp- 
afdoening van het steeds toe- 
seeretarie- werk.

■
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beteckonis zouden verminderen naarmate de 
middelen van verkeer tusschcn Buitenzorg en 
Batavia verbeterd en daardoor dc persoonlijke 

akingen tusschcn den G. G. en de Dep. chofs 
vergemakkelijkt worden, en naarmate het ge
halte der bij de departementen geplaatste amb
tenaren, dat in vroogcrcn tijd vaak te wenschen 
overliet, en daarmede dc deugdelijkheid van hun 
werk, vooruitging. Volgens medcdeeling van 
den Minister van Koloniën bij de behandeling 
der Indische bogrooting van 1919 zouden dc aan
rakingen tusschcn den G. G. en de Dep. chefs 
(hans niets meer te wenschen o verlaten en zou 
dc te groote en ongunstige invloed der Secre
tarie geheel tot het verleden behooren. Zij zou 
eenvoudig geworden zijn, „het bureau van den 
„G.G., noodig om do voorstellen in zoudanigen 
„vorm bij hem tc kunnen voorbrengen, dat hij 
„gemakkelijk zijne dispositio kan nemen, een 
„bureau, dat onmisbaar is, omdat die geinakke- 
„Itjkc vorm onmisbaar is bij do reusachtige uit
breiding van het beheer over Indië”.

Literatuur: Mr. C. B. Nedcrburgh: Nog eens 
de Algemecno Secretarie, in Ind Gids 1906 II 
1633 en vlg., waarin o. a. aangehaald zijn de 
vroegere parlementaire stukken en de bekendste 
handboeken over Indisch Staatsrecht, waarvan 
er een paar nieuwe uitgaven beleefden, die even
wel omtrent de Secretarie dezelfde inzichten 
huldigen; P. H. van der Kemp: De geboorte der 
Algemcene Secretarie te Batavia en van het 
Staatsblad van N.-I., in Ind. Gids 1910 I, 433 en 
vlg.; voorts cenige kortere stukjes in Ind. Gids 
19Ó7 II, 1419 en 1588, 1910 II, 1398, 1915 I, 773 . '
en S12 en II, 1442 en 1457, 1919 I, 242. In de " 
Staten Generaal kwam zij na 1906 ter sprake 
bij dc behandeling der Ind. begroetingen van 1909 
(V. V. bl. 26, M. v. A. bl. 59), 1911 (M. v. T. bl. 21 
V. V. bl. 37, M. v. A. bl. 60), 1913 (M. v. T. bl. 30,
V. V. bl. 35, M. v. A. bl. 57), 1914 (V. V. bl. 10,
M. v. A. bl. 62, Bcraadsl. 2c Kamer bl. 286), 1919 
(V. V. bl. 216, M. v. A. bl. 232, Bcraadsl. 2e 
Kamer bl. 2016, 2063, 2073, 2093 en 2098).

SÈDAHAN. Naam

ken der beslissingen en denkbeelden van den G.G. 
hetzij in den vorm van beschikkingen (besluiten), 
hetzij in dien van aanschrijvingen (missives). 
Daarmede gaat gepaard een onderzoek (exami- 
necrcn) van de door andere autoriteiten aan den 
Landvoogd gedane voorstellen, hetgeen in zicli 
sluit het voor brengen bij den Landvoogd van de 
bedenkingen en opmerkingen, waartoe die voor
stellen aanleiding gaven, en in dit cxaminecrcn 
is de hoofdoorzaak gelegen van de bezwaren, welke 
in vroeger en later tijd tegen het bureau zijn 
ingebracht. Voor het eerst werden die bezwaren 
in liet openbaar gehoord bij de behandeling der 
Indische begrooting van 1807, de eerste die bij 
de wet werd vastgesteld, terwijl in hetzelfde jaar 
de ook als schrijver over Indische aangelegen
heden bekende staatsman E. dc Waal ze ter 
sprake bracht in no. 11 zijner „Aanteekeningen 
over koloniale onderwerpen”. En sedert is daar
over, ook in' den laatsten tijd. zoowel in als buiten 
het Parlement herhaaldelijk uitgeweid. De voor
naamste grief was dat de chefs der Departemen
ten van Algemeen Bestuur niet tot hun recht 
konden komen, omdat de Alg. Secretarie tusschcn 
hen en den G. G. in stond. Zij hadden dientenge
volge te weinig aanrakingen met den Landvoogd 
om vruchtbaar met hem te kunnen sa men wer
ken en het deed afbreuk aan hunne zelfstandig
heid, verminderde hun verantwoordelijkheids
gevoel cn was kwetsend voor hun gevoel van 
eigenwaarde dat hun werk aan dc kritiek der 
Secretarie was onderworpen. Eenc andero be
denking tegen de Secretarie bestond hierin, dat 
door hare bemoeienis met de Rcgeeringszaken 
deze niet zoo geregeld en vlug werden afgedaan 
als anders het geval zou kunnen zijn, cn verder 
werd ook over de groote kosten van het bureau 
geklaagd. Men bepleitte daarom eene inkrim
ping van de Secretarie tot een minder kostbaar 
Kabinet van geringen omvang, dat hoofdzakelijk 
zou dienen voor de ontvangst, registratie en 
expeditie der aan den G. G. gerichte of van hem 
uitgaande stukken cn waaraan redactiewerk 
alleen zou worden opgedragen, voor zoover dat 
niet kon worden verricht door de departementen, 
welke dus in den regel de beslissingen van den 
G. G. op hunne voorstellen zelf zouden krijgen 
uit te werken.

Tegen dit denkbeeld werd echter aangevoerd dat 
de G. G., om behoorlijk zijne omvangrijke en 
zware taak te kunnen vervullen, noodzakelijk de 
beschikking moest hebben over een goed toege
rust bureau, dat hij kon gebruiken op de wijze, 
die liem goeddocht. Zijne verantwoordelijkheid 
toch tegenover het Opperbestuur bracht mede, 
dat hij zich over de zaken een zelfstandig oordeel 
moest kunnen vormen en dat zou niet wel moge
lijk zijn, ïndien hij alle voorlichting moest ont
vangen van de Dep. chefs, van wie bezwaarlijk 
kon worden verwacht dat zij onbevooroordeeld 
zouden staan tegenover hun eigen werk. Op 
grond hiervan waren tot dusver alle Gouver- 
neurs-Oeneraal tegen eene ingrijpende wijziging 
in de inrichting en werkwijze der Alg. Secretarie 
gekant en werd zulk eene wijziging ook door do 
verschillende Ministers van Koloniën over het 
algemeen bedenkelijk geacht en door dc meest 
gezaghebbende schrijvers over Indisch staats
recht verkeerd geoordeeld. Daarbij kwam dat, 
naar men vertrouwde, de bezwaren, waartoe 
de Alg. Secretarie aanleiding had gegeven, in

;'a nr

van lagere en hoogero 
waterstaatsambtenaren op Bali en Lombok, 
vroeger dienaren van een der vorsten, nu van 
het Gouvernement.

SEDAN. District van do contróle-afdceling, ho 
regentschap, de afdceling (ui 'de residentie Rem
bang; met eene oppervlakte van 253 K.M2. Het 
district telt 55 desa’s. Het ligt tegen het bergland 
bezuiden den Goonoong Lasë n en is de vlakte aan 
den Oostvoet; de gelijknamige hoofdplaats ligt 
op 30 M. hoogte.

SËDANAU. .Eiland behoorendc tot do Natoena 
groep. Zie POELAU TOEDJOEH.

SEDANÈ (TJI). Ton onrec' tc dikwijls Tji dani 
genoemd, rivier in de res. Batavia, stroomende 
langs Buitenzorg en Tangërang; in de Oompag- 
niestijden bij laatstgenoemde plaats (lo grens met 
het Rijk van Bantam vormende. (Zie ook TA
NG Ë RANG).

SËDËKAH. Eene vrijwillige liefdegave; 
baslering van hol. Arabische woord sadakah, dat, 
door Mohammed aan het spraakgebruik der 
Joden on leend, in den Koran ongeveer als syno
niem van zakdt wordt gebruikt (vgl. DJAKAT). 
In den Islam verstond men later onder sadoIcah 
in het bijzonder do onverplichte liefde
gaven in tegenstelling met do zukal, de in do wet 
gereglementeerde heffing van de bezittingen der

ver-
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geloovïgen. In Ned.-Indië duid sé.dékah (sidékah) 
in hot bijzonder ook cencn godsdionstigen 
maal i_id aan; zie KANDOERI.

SËDËP MALËM (jav., soend.). Zie POLI-
ANTHES.'>en

SËGA (mal.) mvvcrschillende samenstellingen. 
Zie CALAMUS en ROTAN.

SËGALAHÉRANG. .District van het particu
liere land Paraanockan-en Tji sömlanden (zie on
der PAMANOEKAN) afdeeling Krawang; met 
eene oppervlakte van 229 K.M-. Hot district telt 
48 desa’s. De gelijknamige hoofdplaats ligt op het 
langwerpig, van W. naar O. gestrekt voorterr s 
van den vulkaankefccn, die in int N. het plateau 
van Bandocng begrenst.t /

SËGARA“ ANAKAN(KINDERZEE) is do drie
hoekige, ir.eer dan 10 K.M. het land indringende 
binnonbaai beN. bob Westgedcelte van Noosa 
Kambangan, aan de Zuidkust van Java. In den 
Z.W.hoek heeft do zee gemeenschap met de 
Mauri sbaai door een nauwen doorgang met rol- 
sigen oever, waarin liet. hooge, begroeide, rotsige 
eiland Wié ligt, in den Z.O.hoek mot de Schild
paddenbaai door een aanvankelijk smalle en on
diepe, zich om de Oost verbreedende en dieper 
wordende kreek beN. langs Noesa Kambangan. 
De West- en Oostkusten der Kindcrzee zijn laag 
en moerassig, meerdere rivieren, waaronder de 
TjiBerem de voornaamste is, monden hier uit; de 
Zuidkust is zwaar begroeid en loopt steil op naar 
hot hooge gedeel e van Noesa Kambangan. On
geveer op het midden van deze kust treft men 
een druipsteengrot aan. Door do Kinderzee loo- 
pen eenige weinig diepe geulen, daartusseben is 
do diep: e zeer gering en vallen verschillende plek
ken droog; op een viertal van deze zijn kampoengs 
gebouwd. Zie Zeemansgids deel III.

SËGÉRI. Een der districten in de ondcrafdoe-

18 Aug. 1916 no. 11 vormende de ondcr-afdeeli ig 
Sëkadau der afdeeling Pontianak van de residen
tie Westor-afd. van Borneo. Het heeft eene op
pervlakte van 5830 K.M.2, terwijl de bevolking 
ult°. 1915 werd geschat op 38.000 zielen, 
onder 28.000 Dajaks, 9000 Maleiers, 1000 
Chineozon en enke'c Europeanen. Het grenst ten 
W. aan Sanggau, Mëliau en Simpang, ten N. en 
ten O. aan de aki. Sintang en ten Z. aan Matan.
Het wordt door de Kepoeas in tweeën gedeeld en 
omvat verschillende zijtakken dier rivier, waar
van do voornaamste zijn: aan do linkerzijde, de 
Sëkadau en aan do rechter de Aja en op de grens 
van Sintang de Bëlitang. Het stroomgebied dier 
rivier vormde eertyds gedeeltelijk het rijkje Bëli
tang, hetwelk nu gerekend wordt tot Sëkadau te 
behooren. Het landschap is, behoudens streken 
langs de Kapoeas en de Bëlitang, zeer bergachtig, 
en vooral in het Zuiden bereiken sommige toppen 
w.o. de G. Bërangin (op do grens met Matan 
1608 M.) een aanzienlijke hoogte. De Dajaksche 
bevolking in het landschap houdt zich bezig met 
inzamelen van boschproducten, vischvangst en 
landbouw, hetwelk naast handel ook het hoofd- 
bestaan vormt der Maleiers en Chineezen, welke 
laatste voornamelijk gevestigd zijn te Sëkadau,
Bëlitang en Soengei Aja, gelegen nabij de mon
ding der rivier van dien naam, in welker nabijheid 
zich kleine goudwasscherijen bevinden. In het 
Bëlitangsche worden steenkolen aangetroffen, 
doch de ontginning geschiedt tot heden met wei
nig resultaat.

Het landschap wordt bestuurd door een vorst, 
met den titel Panëmbahan, verblijf houdende te 
Sëkadau, gelegen aan den linkeroever der Ka
poeas, bij de monding van do S. Sëkadau. Van de 
oudere geschiedenis van het landschap is niets 
met zekerheid bekend, zio Enthoven, T.A.G.
1903 blz. 671 v.v. In 1822, voor het eerst, is mei 
den vorst een contract gesloten, waarbij het 
Gouvernement als opperleenheer werd erkend, en 
de vorst o.m. beloofde het koppensnellen in zijn 
gebied te zullen tegengaan en do pachten enz. met 
het Gouv. te deelen. Sedert zijn de contracten in 
de jaren 1847, 1S55, 1869, 1881, 1887 en 1902 ge
wijzigd of herzien. In 1908 werd in overeenstem
ming met den Panëmbahan een landschapskas 
opgericht. Bij Gouv. besluit van 28 Dcc. 1910 no.
27 werd do toenmalige bestuurder van hot land
schap, AchmadSriNëgara, wegens herhaalde con- 
tracts-schending enz. van zijne waardigheid ont
heven. In zijne plaats werd voorloopig eene be
stuurscommissie ingesteld, welker leden op 26 
Juni 1911 de korte verklaring hebben afgelegd.
(Gouv. besluit 15 Jan. 1912 no. 79).

Literatuur: L. C. Westenonk, Do M e:\lang- en 
Sëkadau-Dajaks, Tijdsein’. Bat. Gen. dl. XXXIX 
(1897), bl. 305; J. J. K. EntKóvcn, Bijdragen tot,.. 
de Goographio van Bórnco’s Westor-afd. 1903, 
bl. 574, zoomede‘do daarbij vermelde bronnen;
Nota betreffende hot landschap Sëkadau, T A. G.
1912, blz. 666. Bijl. Hand. St. Gen. 1911/12 no.
301 — 14.; Kol. Verslagen. L*'*?-f f >/

SËKADAU. Onderafdceling dor afdeeling 
Pontianak, residentie Wosterafdeoling van Bor
neo en omvattende het gelijknamige landschap.'x> . /
(Gouv. Besl. 18 Aug. 1916 n°. lij;

SËKAH (ORANG). Zie DRANG SËKAH.
SËKAJOE. Standplaats van den controleur van ------

Moesi-ilir (zie aldaar) en van dentssi tcnl-r<si- 
dent der Palcmbangscho b neder landen.

' 1

waar-

i

ling Pangkadjónó; de gelijknamige hoofdplaats 
is aan de rivier van Segé.i gelegen. De voormali
ge onderafdeeling Sögéii werd den 1 Juli 1905 
(fnd. Stb. n°. 321) bij Pangkadjéné gevoegd.

SËGOENG, S nggo ng (jav.), Sigocng(soENn.), 
tèlègoe op Sumatra (Mydaus javanensis Dosm. = 
meliccps F. Cur), de „Stinkdas”, een tot de fami
lie dor Wezels (zie aldaar) behoorend, op Sumatra, 
Java cn Borneo voorkomend, ^ 35 c.M. lang zoog 
dier van donkerbruine kleur met een w'ittcn 
overlangschcn band over kop,rug cn het korto 
staartslompje. De exemplaren van Borneo zijn 
ook als M. lucifer Thom. onderscheiden on van do 
Natoena-eilanden is een M. ollula Thom. beschre
ven. De sigoeng(soESD.), een bewoner van hoog ge
legen bosschen, graaft holen in den grond, die 
volgens de beschrijving van Horsfield den vorm 
hebben van een bol van bijna een meter in mid
dellijn, van waaruit in verschillende richtingen 
gangen naarde oppervlakte gaan. Overdag woont 
het dier in zijn hol, ’s nachts gaat het op roof 
van insekten en wormen uit. Het verspreidt een 
verpestenden stank door het uitschcidingspro- 
ducb van twee aan weerszijden van den anus ge
legen klieren, dat vrij ver uitgespoten kan wor
den. Toch wordt het dier, na verwijdering der 
klieren, door de Soendaneezen gegeten. De lever 
wordt volgens Sal. Muller door do inlanders als 
ecji koorlswerond middel beschouwd.

SËGOENI (Solor, Lomblcm). Zie TANDWAL- 
VISSCHEN.

SEISMOLOGIE. Zie OBSERVATORIUM.
SËKADAU. Landschap vol.ons Gouv. Besl.
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rivier nftgenoeg evenwijdig loopt mot do Zuidkust 
van Sumatra: tegenover de beido inhammen 
het land, Keizers- en Lampongbaai, staan twoo 
bochten van do rivier naar het Noorden, tegen
over de boide uitstekende schiereilanden van het 
land staan tweo bochten van dc rivier naar het 
Zuiden. Dit wordt voroorzaakt door do houvol- 
rceks, welke den Tanggamoes verbindt met don 
Radja Basa in het uiterste Z.W. en evenwijdig 
loopt mot do kustlijn. Zacht glooiende en in do 
vlakte overgaando uitloopers van deze heuvel
reeks reiken tot aan den rechteroever van de Së- 
kampoeng, terwijl de linkeroever bestaat uit gol
vend heuvelland, waaruit sommige toppen tot. 
een 100 M. uitsteken. Do rivier doorsnijdt hier 
enkele torrein-opplooingen, waardoor stroomver
snellingen ontstaan, die don waterloop onbevaar
baar maken. Eenige kilometers benedenstrooms 
van Togineneng bevindt zich een waterval van 
ongeveer S M. hoogte. De rivier, die er thans reeds 
vrij beduidend uitziet, is hier overbrugd en den 
len Novembor 1015 werd de Zuid-Sumatra spoor
weg tot hier doorgetrokken. Beneden Töginënëng 
komen nog zoo veelvuldig ondiepten en stroom
versnellingen voor, dat do rivier zelfs niet voor 
prauwon bevaarbaar is. Nabij den mond veran
dert dit plotseling, zoodat dc laatste 30 K.M. 
zelfs voldoende water bevatten voor de vaart van

SËKAMPONG. Ondcrafdceling van do afdee-
der residontioling Söpoetih-Toelangbawang 

Lampongschc districten met de hoofdplaats Soe- 
kadana (zie aldaar), standplaats van den contro
leur. De ondcrafdceling bestaat voor een zeer 
groot deel nog uit moerassen, vaak mot bosschen 
bedekt. De bevolking vindt dan ook voor een 
groot deel haar bestaan in het verzamelen van 
boschproducten, o.a. rubber, rotan en dainar. 
Daarnaast zijn van belang do ladangbouw en 
vooral de pcpcrcultuur, woibc voornamelijk in 
het gebied van Labocan Ratoe on der kleine Ma- 
ringgai wordt beoefend. Klappercultuur is er 

weinig; in dc omgeving van Soekadana 
plant men ramèh, waarvan do vezel gebruikt 
wordt voor het maken van vischnctten. Als bij
zonderheid verdient nog vermelding, dat bij de 
Lampongers, die de marga Sëkampoeng, district 
XIII en XIV bewonen, dc zijdecultuur nog in 
eere wordt gehouden. Het schijnen uitsluitend do 
vrouwen te zijn, die zich hiermee bezig houden, en 
een werkelijke teelt van de rupsen beoefenen (zie 
Korte Berichten voor Landbouw. Nijverheid en 
Handel, Augustus 1911).

Buiten do hoofdplaats Soekadana verdienen 
vermelding de havens Laboean Maringgai (zie al
daar) en Djaboeng aan de rivier Sëkampoeng. 
waar deze voor zeeprauwen bevaarbaar wordt. 
Hoewel het plaatsje ongeveer 30 K.M. do rivier 
op ligt, is het toch nog een haven van locale be- 
teekenis, vooral in den tijd van den peperafvoer; 
het hoeft een tolkantoortje onder een inlandscli 
ambtenaar. In het binnenland ligt de vrij kleine 
kampong Djëpara nabij het meer van dien 
naam, dat een zekere roe]) van heiligheid bezit, 
daar er volgens de overlevering vroeger een 
vulkaan is geweest, die al het land ten Zuiden 
verwoestte. Dc middellijn van het meer be
draagt 1400 M.; de afwatering geschiedt door 
de Wai Djëpara, waarin veel krokodillen voor
komen. De af voer van de landsproducten ge
schiedt over de beide genoemde havens naar 
Batavia, of over Meuggala en Tëlokbëtong. 
De onderafdeeling is echter zeer spaarzaam van 
wegen voorzien. De groote rijweg, 44 K.M. lang, 
van Soekadana naar Goenoengsoegih is in goe
den staat, maar de overige, meest karrenwegen, 
zijn in den regentijd niet veel meer dan eenige 
kei- on kleimassa’s met poelen en plassen er lus- 
schen.

van

maar

B

zeeprauwen. Beneden Nëgara Batin komt do Së- 
kampoeng in dc Javazee uit. De monding is < nge- 
\c r 400 M. breed, maar aan den ingang ligt een 
zeer hinderlijke drempel, waarboven bij laag water 
niet meer dan 2 voet water staat. Het moerassige 
laagland, dat bij de andere Sumatraansche rivie
ren meestal zulk een groote uitgestrektheid bezit, 
strekt zich bij deze rivier slechts tot op geringen 
afstand van de monding langs de oevers der rivier 
naar het binnenland uit en verdwijnt geheel 
langs het Zuidelijk deel, waar de voet van den 
Radja Basa tot aan do zee reikt.

SËKAR. Kampoeng gelegen in de gelijknamige 
baai in West Nieuw-CRiinea op de Zuidkust van 
de Maccluergolf. Het is do meest geschikte af- 
voerhaven voor deze golf, zoodat de uitvoer van 
boschproducten hier dan ook niet onbelangrijk 
is; de invoer heeft echter minder te beteokenen. 
Kocmbati heeft suprematie over S kar, hetwelk 
reeds bleek in 1663 toen Vinck deze plaats be
zocht. Do bevolking staat in nauwe familiebe
trekking tot de naburigo Harifoercn, maar bo
vendien wonen er veel afstammelingen van Be 
rauschc slaven, terwijl zich er ook vrije menschen 
van Tambina, Tarof en Kaiswéri gevestigd heb
ben, toen zij den strijd tegen hun modc-Bërauers 
niet konden volhouden. Te S kar is geregeld óón 
maal in de 5 dagen pasar, welko gehouden wordt 
oven buiten de plaats, te Wertocwar; do bergbe
woners brongen hier hun landbouw- en bosebpro- 
ductcn, die zij tegen visch, schelpdieren, rijst, 

inruilen. De bevolking van 8 kar

De bevolking der onderafdeeling bestaat alleen 
in de genoemde marga Sekampoeng district XIII 
en XIV uit zuivere Lampongers. In het overige, 
de z.g. Mëlinting streek, is zij samengesteld uit 
Lampongers, Boegineezen, Bantammers en Pa- 
lembangers, benevens do vermengingen daarvan. 
De verscheidenheid van bevolking heeft in deze 
streek invloed geoefend op de adat, die in dc 
kampomgs nabij riviermonding en zee is gewor
den een adat-mëlinting, een verzwakte adat.

SÈKAMPOENG. Een van de kleine zelfstandige 
rivieren, die door de Oostelijke vlakte van Suma
tra stroomen; de meest Zuidelijke rivier van de 
residentie Lampongschc districten. Zij ontspringt 
op den Boekit Barisan nabij de grens met de resi
dentie Benkoelen, aan den Noordvoet van den 
vulkaan Tanggamoes. Na door dc bijzonder wel
varende Wai Lima streek in den bovenloop te zijn 
gestroomd, maakt de rivier een groote bocht naar 
het Noorden om vervolgens een Zuid-oostelijke 
richting aan te nemen. Het is opvallend hoe de

sagoe
haalt de sagoe te Bira en uit hot Kinara-Moegoc- 
tira complex. S kar is van Fak-Fak uit gemakke- 
lijk te bereiken; de reis gaat over land naar Ka- 
joni en van daar per prauw over zee naar S'-kar. 
Vroeger stonden, behalve do moskee, alle huizen 
in zee, terwijl do voorgalerijon dor huizen met elkan
der verbonden waren door bruggen (fatar). I n hot 
belang van don handel hooft hot Bestu ur getracht 
S kar naar don vasten wal te verplaatsen. Voel 
keuzo bood het smalle strand daartoe niet on ten 
slotte werd oen plaats uitgekozen iets be-oosten

enz.
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SËLABOENG. Afwatering van het Ranau- 
meer (zio aldaar) in do residentie Palembang, 
door de Komöring behoorende tot het stroom
gebied van do Mocsi.

SÉLADANG (mal.)- Zie TAPIR.
SÉLAI (timor). Zio JAVAANSCHE AAP.
SËLAR (IKAN) (mal.). Zie MAKREELACH- 

TIGEN.
SÈLAROE. Zuidclijkste eiland van de Tanim- 

bar-eilanden (zio aldaar). Het is over het alge
meen vlak en laag. De voornaamste kampoeng is 
Adaoct op do Noordkust aan een baai, die een 
veilige ligplaats voor schepen aanbiedt.

SËLAR'ONG. Zie DJOKJAKARTA.
SËLASÉH ( mal.). Zie OCIMUM BASILICUM.
SËLASI of SËLASÉH (mal.); sëlasih, soelasih, 

têlasih en toelasih (jav.); salasih (soend.); tolasi 
(mak.); woö-’ene (amb. lèti).

Ocimum Basilicum L, fam. Labiatac. In ge
heel Indië gekweekt, afkomstig uit Britsch-Indië. 
De variëteiten dragen nog afzonderlijke namen ter 
onderscheiding, b. v. lampës (jav., soend.); 
këmangi (mal.) enz. De bladeren worden 
als groente gegeten. Met de slijmhoudende zaden 
bereidt men op vele plaatsen een verkoelenden 
drank. Een aftreksel der gehcele plant dient 
soms als geneesmiddel; voor de uit deze 
plant bereide vluchtige oliën, zie Dl. III, 
bl. 85. Op het vas.eland van Indië speelt 
„tulasi” een groote rol in do folklore' (zie 
W. Crooke, Folklore of Northern India, 1896 
II, 110).

SËLASIHAN (jav.). Zie CINNAMOMUM 
PARTHENOXYLON.

SËLAT PANDJANG. Naam van een niet on
belangrijke handelsplaats, gelegen aan een 
nauwo zeestraat tegenover het eiland Medang 
op hot tot de afdeeling Bëngkalis (gouvt. O. v. 
Sumatra) behoorend eiland Tëbing Tinggi. stand
plaats van een civiel gezaghebber, die in hot bij
zonder toezicht heeft te houden op de naleving 
van het panglong-reglemont voor de in die af- 
deeling gelegen Chineoschc houtaankapperijen, 
plankenzagerijen on houtskoolbranderijen. Ter 
plaatse wordt voel sagoe gemaakt en naar Singa
pore uitgevoerd, terwijl op het eiland uifcgestrektc 
sagoepalmbo8.schen worden aangetroffen, die de 
grondstof daartoe leveren. De plaats wordt gere
geld aangedaan door de stoomschepen van de 
K, P. Mij.

SËLATON (jav.). Zie FRAXINUS.
SELDERIE. De schouten van de Umbellifeor 

A'pium gravcolens. Ook op Java in de bergstreken 
gekweekt. Een bekende groente der Europeanen, 
hetzij in den vorm van stengels met onontwik
kelde bladeren, of als knollen (knolselderio).

SËLÉ(GALEWO)STRAAT, tusschen de West
kust van den Vogelkop van Nieuw-Guinea en het 
voorliggendo Sa la waf i, is 70 K.M. lang en zeer 
vorschillond van breed e. Alleen het Z.W. gedeel
te is over 16 zeemijl smal, lieoft op enkele plaat
sen nog niet 1,5 K.M. breed o, is volkomen schoon 
met steile kan*en en luoft in het NoordgedeeLe 
groo'o diepte. Men vindt hier langs den Guinea- 
wal enkele eilandjes. Meer om do Noord word: do 
straat tot 20 K.M. breed, bevat een doolhof van 
eilandjes, waaronder alleen Warir aan de Oost
kust van Salawati eenig oppervlak heeft, is zeer 
ongelijk van diopto on heeft, tusschen de vele 
min of meer bevaarbare geulen, tal van banken 
en gevaren. Het Noordolijkste gedeelte der straat

Sisir. Do oude ligging had echter wel voordooien, 
daar do prauwen zelfs bij laag water aan do hui
zon gelost en geladen konden worden. Het vlak 
bjj Sokar gelegen Kokas wordt éénmaal por 
maand door do schopcn der Kon. Paketvaart Mij. 
aangedaan.

SÈKAR. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
MENTEN.

S^KAR DJALAK (tav.). Zio BUTEA.
SËKËNDAL (mal.). Zie CORDIA MYXA.
SËKINTJAU. Vulkaan in do afdecling Kroë, 

residentie Benkoelen, 1719 M. hoog. Behoort tot 
een groot randgebergte, dat de bronnen van de 
Wai Besai ontsluit en naar het Z.0 verbonden is 
met den Tönggamoes; het Sëkintjau-massief 
maakt daarvan het Z.W.-gedeelte uit. Het is een 
jong eruptiepunt, dicht bij den rand van een 
dubbel-caldera, die door de latere vulkanische 
producten grootendeels opgevuld is en waarvan 
de rand in het W. en Z. daardoor bedekt is. Of
schoon aan den kegel zelf geen werkzaamheid 
meer valt waar te nemen, leveren veel solfataren 
en een warmwatermcertje in de caldera het be
wijs, dat deze nog niet geheel heeft opgehouden. 
De beklimming geschiedt het best van uit Anta- 
tai (marga Soeo) voor den Sëkintjau en van uit 
Soekaradja (marga Wai Tënong) voor den Wëli- 
rang. Teekening in Jaarverslag 1911 van den To- 
pografischen dienst, op PI. XIV en op p. 
be.-chrij \ ing \ an Philippi. ;

SËKONG. Zie VAARTUIGEN
SËKOPONG. Een van de weinig sterk naar 

voren komendo kapen langs de overigens recht 
Noordwaarts gaande Oostkust van de Lam- 
pongscho districten. Zij bevindt zich tusschen de 
monding van de Sëpoetih in het Noorden en 
de Sëkampoeng in het Zuiden.

SE KOTJE. Zie VAARTUIGEN.
SELA. Onderdistrict van het district Ampel, 

afdeeling Bojolali, residentie Soerakarta. Do ge
lijknamige hoofdplaats van dit onderdistrict is 
bekend, omdat zij gelegen is op 4; 1570 M. hoog
te, op het zadel tusschen Mërbnboo en Mërapi. 
Hier heeft de Socsoehoenan eene pasanggrahan 
en een uitgestekte groententuin, die vroeger in 
bruikleen aan den resident van Soerakarta gege
ven werden. Dezo nam daarvoor de verplichting 
op zich, den Socsoehoenan dagelijks een d j o- 
d a n g (gesloten bak) met toebereide spijzen te 
zenden.Dit zeer oude gebruik, dat in 1910 is afge- 
Kohaft, dateerde vermoedelijk uit den tijd, dat de 
Soenan bevreesd was, door zijn eigen personeel 
vergeven te worden.

SÉLA. Gelegen in de afdeeling Grobogan, resi
dentie iScmarang. Voormalige enclave van den 
Socsoehoenan van Soerakarta, is bij contract van 
14 Januari 1902 van den Socsoehoenan afge
kocht voor / 10497.28 ’s jaars. Het kindschap is 
148 djoengs groot en bevat ccnigo heilige graven 
ter hoofdplaats Sela. Van den koop zijn uitge
sloten het graf „Kradjan SóhV’ van Kjai Agëng 
Sé la met diens beide vrouwen, de daarbij behoo- 
rende mo.-keo en de woning van den graf bewaar
der, welke grond aan den Socsoehoenan blijft, 
terwijl het onderhoud van het graf voor gezamen
lijke rekening blijft van den Soenan on den Sultan 

Djokjakarta. De overige graven worden door 
het Gouvernement onderhouden. Daaronder is 
ook een graf van Panëmbahan Notoprodjo van 
Chcribon (Handelingen St. Gen. 1902 - 1903, 174, 
blz. 7, contract no. 14).

i
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to bostudoeren in gezelschap van Rlovr. Lonoro 
SeL'nka, en beschreef tezamen met haar die rei- 
zen in: Kin Streifzug durch Indien (Wiesbadcn 
1896) on Sonnigc Wclten, Cst-Asintiseho Rciso- 
skizzen (Wiesbadcn 1896) Do wetensheappclijko 
resultaten zijner onderzoekingen zijn in een jeoks 
publicaties, alt- Studiën zur Entwivkiungsgo* 
schiolite, verschenen, versierd met buitengewoon 
fraaie door Solenka zelf geleekende platen. Zio A. 
A. W. Hnb’-eeht: Relcnka, ein Lebensbild

S^LÉRIKÉ of SARIRË. Een kampong gelcgon 
in Zuid Nicuw-Guinoa, ten Oosten van Mëraukö, 
op 14.0 25' O.L. dus 36' ruim Westwaarts van dc 
grens van Papua-Tcrritory. Deze nederzetting 
werd op 1 Februari 1892, als gevolg van een eind 
1891 ingestelden contractueelen dienst, bezocht 
door het stoomschip „Camphuijs” van de Kon. 
Paketvaart Maatschappij, aan boord waarvan 
zich do posthouder van Patani of de afdeeling 
Zuid- en Oost-Halmahéra (waartoe toen het 
Nederlandsch gedeeïto van Nieuw-Guinea bo- 
1h orde) bevond, die do opdracht had, aldaar aan 
wal te gaan, teneindo door het uitreiken van een 
wapenbord on eenc Ncderlandselie vlag aanra
king met de bevolking te verkrijgen. Het geluk 
diende den posthouder, dat hij op weg naar de 
kampong den Britschen zendeling Montague (vgl. 
Koloniaal Verslag 1892 en Tijdschr. Aardr. Gen. 
XVIII, 1901, 956) ontmoette, die met den in deze 
streek thuisbehoorenden stam der Marindë-anim 
(Zie PAPOEA’S, sub. III, ten achtste) in aanra
king was geweest. Aan den invloed van dien zen
deling was het te danken, dat do Nederlandsche 
ambtenaar behoorlijk door de bevolking ontvan- 
gon werd, die tijdens zijn bezoek hare wapens 
(pijl, boog en steenen knods) had afgelegd. Nadat 
die zendeling do redon der komst van den post
houder aan do bevolking duidelijk had gemaakt, 
reikte deze het wapenbord on de vlag uit en do 
Papoea’s beloofden deze te hijschen telkens 
wanneer er een schip in ’t gezicht kwam, waarop 
de posthouder eenigo kleine geschenken uitdeelde 
en, na eene wandeling door de kampong, met den 
zendeling Montague naar het stoomschip „Camp
huijs” terugkeerdc. Dit overigens onbeduidende, 
feit en het om de twee maanden aandoon van

is, tusschen de van weerszijden ver uitstekendo 
eilanden ir.o' riffen, ruim, diep en schoon. Alleen 
in dil pedeel o bestaat do grond hoofdzakelijk 
uit modder, overigens is deze hard zand, koraal 
on steen. Do kust van Salawati is bij den Zuid- 
inloop der straal en in ho' nauwe gedeel e laag on 

rizopkoien begroeid, waar do straat zich 
verwijd is zij wat hooger en gaat do begroeiing 
over in hoog geboomte. De Guineawal is even
eens laag me' hoog geboomte, alleen hoek Sëló, 
aan den Zuidingang der straat, is hoog en steen

den N.O.hoek dor straat do

mot

achtig, terwijl aan 
ui; loopers oprijzen van het hooggebergt o van do 
Noordkust van Nieuw-Guinea. Vóór do Zuid
kust van Salawati liggen eenigo eilandjes en go- 

en daarbui.en s eekt, tot op meer dan 20varen
K.M., een zand- en modderbank me zeer matige 
diep en uit; deze bank vereenigt zich met die 
beZ hoek Sëlé, waardoor een drempel wordt 
gevormd beZuiden den ingang der straat.

De moessons zijn in straat Silé kort on zwak. 
De Z.O. moesson staat door van Mei tot en met 
October mo. Z.lijüc en Z.O.lijke winden, welke in 
Juli en Augustus het krachtigst zijn, do flauwe 
Westmoesson waait van December to‘ en met 
Maart met N.lijke en N.W.lijke winden; April, 
Mei en November zijn ken eringsmaandon. Ge
durende den Z.O.moesson is de regenval gering, 
inFebruari en Maart komen met W.lijke winden af 
en t oe zware regenbuien voor, dikwijls zeor plaat- 
selijk en gc-woor.lijk tijdens den namiddag of des 
nachts. In de straat loopi- een matig tij, de verti- 
kale waterbeweging is overheerscliend dubbel- 
daagsch, he: verval loopt ui een van ruim 1 M. 
tot een enkele dm. en is in het Noordgedeel o 
wat sterker dan in hot ZuidgedeeLe. Zie Zee
mansgids deel VI.

SELEMADEG. District van do onderafdeeling 
Tah&nan, ^fdeeling Zuid Bali, residentie Bali cn 
Lombok.

SÉLÉMAN (SAWAI)BAAI. Ongeveer 25 K.M. 
breede, naar hot Noorden geheel open baai, 
Z.O. van de Tocdjocheilanden op de Noordkust 
van Ceram. De baai dringt aan den Wes* kust het 
verst hei land in, acht er de Noord-Zuid loopendo 
kust rijst daar en in het Oostgedeel o der baai 
laag heuvelland op: in het midden der Zuidkust 
komt hel booge bergland van Ceram tot vlak aan 
zee en heeft ter plaatse een kenbaren piek. BeO. 
de kampoeng Sëléman aan de Zuidkust, si oeki een 
smal, heuvelacluig schiereiland, aan do punt 
waarvan eenige lage eilandjes op een groo„ rif 
liggen, om de N.W. uit tusschen de inhammen 
var» Sawai en die van Besi. De eerste heeft aan

Sëlörikë wras con gevolg van de langs diplorna- 
tioken weg ingekomen klachten van den Gouver
neur van hot toenmalige Britseh Nieuw-Guinea 
over de strooptochten, die gedurende zekeren tijd 
des jaars door do Marindë-anim naar laatstge
noemd gebied en ook naar dc naburige Queons- 
land-eilandcn ondernomen werden, en behoort 
tot het voorspel der wederbezetting van Nieuw- 
Guinea. Eind 1892 werd te Sélérike een post
houder met 10 pradjocrits geplaatst, die het er 
echter niet houden Icon on mot do volgende boot, 
begin 1893, terug ging. In het najaar ging Neder 
land uit politieke overwegingen er toe over hier 
andermaal een nederzetting te vestigen. Toch 
worden in do eerste helft van 1900 enkele

den Wesikan’. een lxoogen hoek me, loodrechte 
klippeD en levert, in matige diepte, do beste on 
veiligste ankerplaats van de geheele baai op, do 
tweede is klein en nauw. Langs de Zuidkust dor 
baai vind;, men enkele eilandjes en riffen, welke 
het meest ui steken in den Z.W.hoek. Zio Zee
mansgids deel VI.

SËLÈNDANG (mal.). Zie KLEEDING.
SELENKA(EMIL), gcb. 27 Nov. 1842 toBruns- 

wijk, overl. 21 Jan. 1902 te München, doctor in do 
natuurwetenschappen, hoogléeiaar in de dier
kunde van 1868 tot 1874 aan do Universiteit te 
Leiden,va n 1874—96 aan d ie te Erla ngen, va n 18 96 
tot zijn dood al- ord. honor. prof. aan die to Mün- 
chen. In 1889 en 1892 bereisde hij Ned. Indië, voor
namelijk Borneo met hoi, doel de embryologie der 
Primarcs, bepaaldelijk dio van den orang-oouan,

perso
nen der equipage van het stoomschip „Generaal 
Pel” der Kon. Pakotv. Mij., die naar den wal wa
ren gegaan, tusschen Boeterikë en Joeberikë ver
moord. In 1902 word dc zelfstandige assistent- 
residentie Zuid Nieuw-Guinea opgericht met be
stuurszetel to Mëraukö. Van 1902 tot 1905 was 
hier eenccompagniogelegerd. (Zieook PAPOEA’S 
sub 111, ten achtsto cn NIEUW-GUINEA).

SËLÈSÉH. Kleine nederzetting in de afdeeling 
Langkat van het gouvorneim nt Oostkust van
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Sumatra, gelegen aan een van do vele rrchtcrzij- 
rivioron der Wampoe rivier. liet is tevens een 
station van het Heli spoorwegnet.

SÈLIMBAU. Zie SA LI MB AU.
SÈL1NGOET. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
SËLIR of GOENDIK. Naam van de bijvrouw, 

een vrouw van lag< ren rang, zooals de aanzien
lijke Javaan er, naast de eerste vrouw of pad mi, 
dikwijls een of meerheeft. De vorsten van Socra- 
karta en Djokjakarta hebben tien, soms twintig 
by vrouw» n met drie waarvan zij slichts ge
huwd zijn, omdat zij met de Ratoe (Vorstin, 
eerste vrouw) mede, volgens de Mo ham mtd aan- 
sche leer, slichts vier vrouwen mogen hebben. 
Moet nu een der niet door hen gehuwd- bij
vrouwen bevallen, dan laten zij zich van een di r 
door hen gi huwden scheiden, om met de moeder 
van hun kii.d te kunnen trouwen en zocdoei de 
te vooikomen, dat dit „buiten echt” geboren 
wordt, wat bij Javanen een groot.e scharde is 
Daar dit scheiden eene zuivere formaliteit is, 
en de aldus gescheiden vrouw evengoed „sëlir” 
van den Vorst blijft als vóór de scheiding, wordt 
hier niets kwaads of vernederends in gezien. 
Dj sëlir v< rschijnt. bij plechtige gelegenheden 
niet in het openbaar met haren echtgenoot en 
is in den regel min of meer aan de padmi onder
geschikt; hare kir deren voeren lagere titils dan 
de kinderen van de padmi en zijn meestal van 
de opvolging in de waardigheden van den vader 
uitgesloten. Het huwelijk met-eene sëlir-heeft 
zonder veel omslag plaats; is de man van hoogen 
rang of van adel, dan laat hij zich bij de sluiting 
van het huwelijk niet zelden dooreen gemachtigde 
of wakil vertegenwoordigen, wien hij tot tecken 
zijner volmacht zijn kris of hoofddckscl mtde- 
geeft. In de Vorstenlanden dragen de dochters 
van de sëlirs van den Vorst aan de hoven den 
titel van Radèn ajoe en vóór haar huwelijk dien 
van Radèn adjëng. De sëlirs zelven behouden 
hare eigen adellijke titels indien zij deze bi zitten; 
anders worden zij gewoonlijk Radèn of Radèn 
ajoe geroemd.

SÉLÖ. 1. Linker zijtak der Oembilin-rivier; 
zij stroomt door de onderafdccling Fort van der 
Capellon (zie aldaar).

2. Rcchterlak der Sinamar (zie aldaar), die op 
don Sago ontspringt, langs Bocö stroomt en 
rechts do Pangian opneemt, die door do grot 
van BocÖ stroomt (Oudh. Vcrsl. 2e kw. 1912 
bl. 47. 
vooral T1GÖ SÉLÖ.

SÉLO. Benaming der 11e maand van hot Mo
hammedaan che ja i r. Zie MOHAMMEDAAN* 
SCHE KALENDER- EN GEDENKDAGEN,

Tandjocng Raja en de zelfstandige pasar Taïs), 
en Tallo (mot de marga’s Oeloe Tallo, Uir Tallo,
Sëmidang Alas en Sëmidang Maras en do zelf
standige pasar Tallo). In 1910 telde do veestapel 
ruim 1500 runderen on ^ 500 buffels. Behalve 
rijst als hoofdcultuur worden voor uitvoer aange
plant koffie (Liberia en robusta), peper, kruidna
gelen, i arrt (ficus clastica), damar, rotan en gam
bir. Weekmarkten worden gehouden te Aer Pri- 
ockan, Taïs, Tallo, Mas Mambang en Padjar Boe- 
lan. De hoofdplaats Taïs is 60 K.M. verwijderd 
van de hoofdplaats Benkoelen. Zie verder BEN- 
KOELEN.

L ïteratuur : Pruys van der Hoeven: Een woord 
ovor Sumatra; Ezorman: Wanneer en op welke 
wijze de Scrawaicr de hulp zijner voorvaderen in
roept, in T. B. B. XXXVI blz. GO; H. E. K.
Ezerman: Het een en ander over het inlandsch 
bestuur in de residentie Benkoelen in Indische 
Gids 1909 II blz. 1585.J. /Ja*

SËLOERA. Eilandje^bezuiden Soemba, aldaar 
bekend als de bakermat der Soembaneesche 
goudsmeedkunst, thans zonder vaste bewoners, 
maar nog veel bezocht, als ankerplaats voor 
prauwen en voor inzameling van tripang, parel- 
moerschelpen en schildpadeieren. Het bestaat 
uit een tot ruim 300 M. hoog heuvelland van 
eruptief gesteente^/

SÉLOKATON.^District van de gelijknamige 
contróle-afd., regentschap en afdeeling Këndal, 
residentie Semarang; met eene oppervlakte van J ■**&■£*■‘ * 

; de bevolking bedroeg op uit. 1.905 
ongeveer 60.000 zielen, waarvan een 100-tal 
Europeanen en 130 Chineezen. De standplaats 
van den controleur is Soekorëdjj. Men vindt 
er 8 cultuurondornomingen, gedreven op 47 
erfpachtsperceclen, waarop koffie, cacao, kina. 
thee, rubber en specerijen worden geteeld. In 
dit district ligt het leprozen gesticht Pölantoe- 
ngan (zie aldaar). Hot district is verdeeld in 4 
onderdistricten.

SËLOMPRÈr. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

SJÉJjONG^Hoofdplaats der onderafdeeling Oost 
Lombok op het eiland Lombok.

SEMAN. Zie VAARTUIGEN.
SËMANGGI (jav.). Zie HYDROCOTYLE 

ROTUNDIFOLIA.
SËMANGKA. Rivier in Zuid Sumatra, die 

op den Pasagi (2232 M.) in de residentie Ben- 
koelen op de grens met Palembang ontspringt.
Zij stroomt aanvankelijk in Zuidelijke richting 
over het smalle, op ongeveer 900 M. hoogte 
gelegen Sëmangka plateau en breekt dan door 
een nauw dal naar do breedo vallei van don

l
t

;

266 K.M . V- V r;-
i

i
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/> V
43) (zie BOEÖ). Men vergelijkeno.

benedenloop, steeds denOostvoet van den Boekit 
Sawah volgende. Dit bovonstroomgebied was 
eenmaal een meer, maar is in den diluvialen tijd 
leoggeloopen. Do oude meerbodom bestaat 
grootendcels uit tufgesteenten van de omringende 
vulkanen afkomstig. Do Sëmangka zet haar 
loop in Z.O. richting door dc residentie 
Lampongsche districten voort en stroomt met 
een vrij broeden mond uit in do Sëinangka-of 
Keizersbaai. Niettegenstaande de vele stroom
versnellingen wordt het benedengedeelte van de 
rivier nog wel bevaren en heeft hierlangs het 
vervoer plaats der landsproducton naar de han
delplaats Kota Agoeng, een weinig ten Oosteu 
van don riviermond gelegen. Het smalle SÖmang-

A.
SËLOEANG (mat,.). Zi.- KARPERACHTI

GE N.
SËLOEMA. Afdeeling der residentie Benkoe

len, met hoofdplaats Taïs (standplaats van den 
«ontrolour of civiel-gezaghebber), begrensd ten 
Noorden door de afdeelingen Benkoelen en Rë- 
djang, ten Oosfcon door TëbingTinggi(Palombang), 
ten Zuiden door Manna en ton Westen door den 
Indischon Oceaan, een oppervlakte beslaande 

2346 K.M-., en een bevolking tollende van

i
i

van
ruim 28.000 zielen, onder welke 3 Europeanen.
Zij omvat do districten Aer Priokan (met dc 
ga’s Andelas, Bang Séloepoe, Looboek Sahocng,
Prioekan, Ngalam, Sëmidang Boenga Mas, Anak ka-plateau in den bovonloop is vrij goed bovolkt

mar-
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listige zee en stroomrafelingen. Do si room in do 
straat is niet bijzonder krachtig, do vloedstroom 
loopt om do N. en O., de minder krachtige ob- 
stroom om de 7. en W. Zie Zeemansgids deel V.

SEMARANG. Residcntio van Midden-Java, 
waarbij op 1 Januari 1901 (Ind. Stb. 1900 
no. 334) de toenmalige residentie Japara is 
gevoegd. Het gewest wordt ten N. bespoeld 
door de Java-zeo on verder begrensd door do 
residentiën Rembang ten O., Madioen, Soera- 
karta en Ivëdoo ten Z. en Pëkalongan ten W. 
De naam van hot gowost is in het 1-1 oog-Javaansch 
Sëmawis. In het O. wordt do grens gedeeltelijk 
gevormd door do kali Randocgocnting; in het 
W. door de ka!i Koeta; op de Zuidergrens ver
heffen zich de vulkanen Mërbaboo (3145 M.), 
Tëlëmojo (1892 M.), Oengaran (2050 M.) en 
Prahoe (2565 M.). De in zee uitstekende punten 
zijn van O. naar W.: Tg. Boegël, Tg. Batoe, 
Tg. Mëritjan, Tg. Djati, Tg. Piring, Tg. Koeni- 
ran on Tg. Korowolang of Këndal.

De oppervlakte van de rosidentie bedraagt 
8144 K.M.-; op het eind van 1915 telde de be
volking 2.612.000 zielen, dat is 320 per K.M.2. 
Zij was als volgt verdeeld: ^ 14.600 Europea
nen, ± 34.000 Chineezen, ± 4600 
Vreemde Oosterlingen en ± 2.560.000 Inlanders.

Het Noordelijke gedeelte van het gewest 
wordt geheel ingenomen door twee vulkanen 
en hunne hellingen, nl. de i Moeria, hoogste top 
1595 M. en de i ten N. van den Moeria gelegen 
vulkaan Tjëlëring, die slechts 717 M. hoog is. 
De gesteenten welke aan de oppervlakte van 
deze reeds sedert lang niet meer werkende 
vulkanen gevonden worden, zijn leucietge- 
steenten, welke overigens alleen in Bësoeki en 
op Bawéan worden aangetroffen. In verweerden 
toestand hebben zij het voorkomen van rood
bruine klei. De Patiajam, een kleinere vulkaan 
aan den Zuidoostelijkcn voet van den Moeria 
en slechts 353 M. hoog, bestaat uit losse uit
werpselen, meestal fijne tuffen, welke merk
waardig zijn, omdat daarin talrijke fossiele 
zoogdierenbeenderen zijn aangetroffen, overeen
komende met die, welke in het N. van Madioen 
in kwartaire lagen voorkomen. Aan het boven
vermelde vulkanisch gebergte, dat aan do zee
zijde omzoomd wordt door eene zeer smalle 
strook alluviaal zeezand en zeeklei, grenst in 
het Z. een breede strook alluvium, een voor
malige zeearm, gedempt door de aanslibbingen 
van de kali Sérang en do kali Djoewanü. Deze 
strook is thans nog voor oen deel moerassig. 
Op dit alluvium volgt Zuidwaarts gaande eene 
strook kwartaire grond, die zich, met afwisse
lende breedte van do kali Koetö. op de West
grens, in zuiver Oostelijke richting tot de Oost
grens der residentie uitstrekt. Ten N. van Pocr- 
wodadi, dat nog op kwartairen bodem is ge
legen, zijn de kwartaire afzettingen begrensd 
door een kalkgobergte en ten Z. door een morgei- 
gebergte, dat ziel* van de Oostgrens tot den O. 
Oengaran uitstrekt. Ten O. en ten Z. van dezen 
borg ligt een klein breccio-terroin. Tusschen dezen 
vulkaan en het Zuidelijkste deel van het gewest, 
dat geheel wordt ingenomen door de hellingen 
van den Mërbaboo en den Tëlëmojo, ligt 
de bergvlakte van Ambarawa, 4 70 500 M.
boven zee, eertijds een moor, dat door de Toen- 
tang-rivier werd afgetapt. Do ruwa Pëning, oe* 
ondiep meer met moerassige oevers, is als laatste

en bevat ongeveer S000 bewoners, terwijl langs 
den benedenloop zich niet moer dan 1000 bewo
ners hebben govestigd.

SËMANGKA (mal.). Zio CITRULLES.
SÉMANGKA BËLANDA (mal.). Zio CUCU- 

MIS MELO.
SËMANGKO (KEIZERS)BAAI, op de Zuid

kust van Sumatra bij den West ingang van straat 
Soonda, dringt ruim 55 K.M. om do N.W. het 
land in, is zeer diep en aan den mond 35 K.M. 
breed. In do bani ligt, bij den mond, het zeer hoo- 
ge, dichtbegroeide, aan alle kan en steile eilmd 
Taboean, verder is deze geheel schoon. De West
kust loopt, vrij steil op en is omgeven door een 
smal, sloil naar zeo afvallend kust rif; de oenige 
ankerplaats, welke daar wordt gevonden, is ge
heel open voor Z.O.winden. Achter in de baai, 
waar de gelijknamige en andere minder belang
rijke rivieren uitmonden, is de kust laag en ge- 
deel elijk moerassig en loopt geleidelijk naar zee 
af, bij Nieuw Kola Agoeng treft men hier de 
eenige plaats der baai aan waar geen branding 
staat en men veilig kan landen. N.O. van dezo 
plaats ligt de hooge, kegelvormigo vulkaan Tëng- 
gamoes (Keizerspiek). De Oostkust der baai is 
hoog met hoog achterland, maar minder steil 
afloopend kust rif; bij den mond, ZW. van den 
boogen berg Tangka, treft men, in de hier rotsige 
kust, twee kleine, veilige baaien aan, voor den 
ingang van welke vele eilandjes en losse steenen 
liggen. Zie Zeemansgids deel I.

SËMANGKO BERG. Zie KEIZERSPIEK.
SËMANOE. District met gelijknamige hoofd

plaats van het regentschap Goenoeng Kidoel, 
residentie Djokjakarta. Het telt 4 onderdistric- 
ten t. w. Sëmin, Pondjong, Bëdojo en Rongkob 
en had eind 1905 eene bevolking van ± 70.000 
zielen, waaronder een paar Chineezen.

SËMAOE of SAMAOE (Samau). Laag eiland 
ten Westen van Timor’s Zuidwestpunt, tusschen 
10° 7' en 10° 25' Z.B. en 123° 12' en 123° 31' O.L. 
gelegen, behoorende tot de onderafdeeling Koe
pang der afdeeling Zuid-Timor en Eilanden van 
de residentie Timor en O. Het bestaat grooten- 
deels uit koraalkalk en bevat verschillende slijk- 
bronnen. De Radja van Koepang houdt hier met 
het meerendeel zijner onderhoorigen verblijf. In 
de straat, die het van Timor scheidt, ligt het 
eilandje P. Kambing, of Hoog-eiland, een merk
waardige slijkvulkaan, tot 85 M. hoog (Verbeek, 
Molukken-Verslag, blz. 328).

SEMAOE(STRAAT) is de 3 tot 5 K.M. breede, 
diepe straat aan de Z.W.kust van Timor, tus
schen dit eiland en het daar beW. gelegen heu- 
volachtige Scmaoe. De Westkust loopt glooiend 
op, behalve aan de Zuid- en Oostpunlen, waar do 
kust rotsig is en in het midden, waar Semaoo 
rond de slechts voor kleine schepen geschikte 
Pelikaanbaai laag is; vóór deze baai ligt bet ei
land Kambang met een afgeknot kegelvormigcn 
heuvel. Langs dezen wal loopt een smal, steil 
kustrif. Aan de Oostpunt van Semaoo vindt men, 
bij de plaats Hainsisi, de gouvernemenlskolen- 
loodsen, waar steeds kan worden geladen en ge
lost, hetgeen ter reede van Koepang niet het 
geval is. De kust van Timor bestaat in dc straat 
uit heuvelland en vormt in het Noordgedeel e 
een diepe bocht, waarin het eenige gevaar der 
straat is gelegen. Het kustrif is hier smal en steil, 
meer om de Zuid is het breeder; bij hoek OLsina, 
de Z.W. punt van Timor, vindt men veelal een

an< ere



s

74iSEMARANG.

overblijfsel van het vroegere meer to beschou
wen. Van den uitgestrekten mantel van den 
vulkaan Prahoo behoort alleen do Noordooste
lijkste 8o tor tot Scmarang.

De rivieren van dit gewest behooren alle tot 
het gebied van dc Java-zee. De voornaamsto 
zijn van Oost naar West: de Randoegoonting, 
grensrivier met Rembang; de kali Djoewana, 
die in een laaggelegen, moerassig terrein ont 
springt en die door enkele kanaaltjes in 
binding staat met de kali Sérang, welke bij 
hoogen waterstand door do kali Djoew&na ont
last; de kali Gëlis; do kali Djëp&ra; do kali 
Sérang bovengenoemd ontspringt op den Mër- 
baboe; zij doorstroomt den Z.0. hoek der resi
dentie, loopt onder den naam van kali Gading 
over Solo’sch grondgebied, vloeit opnieuw, onder 
den naam van kali Sérang over het gebied der 
residentie Scmarang en neemt de uit Rembang 
komende kali Loesi op. Zij maakt in haar ver
deren loop de grens tusschen de afd. Dëmak 
aan de eene en Grobogan, Koedoes en Jap ra 
aan de andere zijde. De kali Toentang boven
genoemd stroomt langs de desa van dien naam, 
verder langs Këdoengdjati, kruispunt van 
spoorwegen en Dëmak en valt onder den naam 
van kali Dëmak in de Java-zee. Eene belangrijke 
rivier is nog de kali Bodri, welke ontstaat uit 
de samenvloeiing van de Logong en de Loetoet, 
die beide op den G. Prahoe ontspringen; zij 
ontvangt ook veel water uit beken, die van de 
hellingen van den G. Oengaran komen.

Talrijk zijn de bevloeiingswerken, in deze 
residentie tot stand gebracht. Voor dc belang
rijkste zie DEMAKSCHE IRRIGATIEWER- 
KEN.

Tot dit gewest behooren de Karimoen Djawa- 
eilanden (zie aldaar) welke, althans wat do 
grootere eilanden betreft, uit oude sedimentair- 
gesteenten, nl. uit afwisselende lagen van kwart- 
sieten en kleileien bestaan. Op eenige der klei
nere eilanden komt bazalt voor. Ten N. van 
den vulkaan Tjëlëring ligt het eilandje Mondo- 
liko, met een vuurtoren.

Ten N. van de districtshoofdplaats Oengaran 
en ten O. van do desa Lëmahbang zijn brok
stukken van steenkoollagen gevonden, welke 
echter tot dusverre, wegens onzekerheid om
trent de te verkrijgen resultaten, tot geen ont
ginning aanleiding hebben gegeven. Uit de 
modderwellen van Koewoe (afd. Grobogan) en 
Dj on o op het gebied der voormalige Solo’sche 
enclave Sélo, wordt zout bereid door do bevol
king (zie op KOEWOE en DJONO).

Onder de geneeskrachtige bronnen is die van 
Pëlantoengan (zie aldaar) het meest be 
kend.

De residentie Scmarang is het voornaamsto 
gewest van Midden-Java. Hare hoofdplaats is 
do belangrijkste haven van dit deel des cilands. 
Behalve do gewone gewassen wordt door do 
bevolking katoen verbouwd, uitsluitend in do 
afdeeling Dëmak. Do afdeeling Japara heeft 
gebrek aan water voor den natten rijstbouw; 
de sawahs zijn er voor de helft van den regen 
afhankelijk, zoodat de oogst bij weinig regen 
voor een groot deel mislukt. Het bouwgrond- 
areaal van dc Inlandsche bevolking besloeg in 
1915 een oppervlakte van:

a. in geregelde cultuur:

sawahs van levend water voorzien 228.227 bouws 
sawahs van regen afhankelijk . . 165.403 „
moerassa wahs 
tëgalvelden .

b. niet in geregelde cultuur . . 58.375

8.865
142.856

( Tezamen. . . . 603.726 bouws

De opbrengst van rijst (padi) was bij benade
ring 9.141.000 piko.ls, d.i. gemiddeld 21.28 
pikoels per beplanten en 23.66 piko.ls per ge
slaagden bouw. Aan zoetwatervischteclt wordt 
niet gedaan. Do zeovi scherij daarentegen is 
van beteckcnis. In 1903 waren 3389 personen 
in het bezit van 3702 prauwen, w.o. 149 raajang- 
prauwen (van ± 3 M3. of meer ïnhoud), en telde 
de overige bemanning der prauwen en de andere 
visschcrs te zamen 7634 koppen.

Do veestapel was in 1905 als volgt: hoornvee 
(runderen en buffels) 365.000 en paarden 17.000 
De kleinvectcelt is een niet onbelangrijk bij- 
bedrijf.

Onder de industrieën der bevolking zijn vooral 
bekend de gongfabricatie ter hoofdplaats (zie 
MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN, bl. ‘ 
816 en het aldaar op bl. 836 genoemde 
boek van Jacobson en Van Hasselt), on de 
houtsnijwerkindustrie van Japara (zie JA
PARA, Deel II, bl. 180). Voor den stand 
handelaars te Koedoes zie op dat woord.

In het gewest liggen 39 particuliere landerijen, 
waaronder eenige van meer dan 1000 bahoe’s 
oppervlakte; men teelt er hoofdzakelijk rijst, 
kokosnoten en tweede gewassen. Het aantal 
landbouwondernemingen op gronden in erf
pacht bedraagt ruim 60. Op de meeste daar
van wordt koffie, veeltijds tezamen met kina, 
cacao, indigo, kapok, notemuskaat, peper en 
andere specerijen verbouwd. Op een paar onder
nemingen in de afdeeling Ambarawa wordt uit
sluitend kina aangeplant. Op eenige erfpachts- 
perceelen verbouwt men alleen rijst, suiker
riet en tweede gewassen. Onder de landbouw
ondernemingen, werkende op overeenkomsten 
met de bevolking, zijn 12 suikerfabrieken, een 
tapiocafabriok, 2 rijs. p 11crijen en 4 ondernemin
gen voor do cultuur van suikerriet als plantma- 
teriaal. Vorder zijn er 6 gouvernementsrubbor- 
fabrieken, die het melksap van de gouverne- 
mentsaanplantingen verwerken.

Administratief is het gewest verdeeld in 8 
afdeelingen, nl. Semarang, Salatiga, Këndal.. 
Dëmak, Grobogan (hoofdpi. Poerwodadi), Batir- 
Koedoes en Japara. Het gebied der afdeeling 
Salatiga behoort tot het regentschap Semarang. 
zoodat het gewest verdeeld is in 7 regentschap
pen; verder heeft het 15 contröle-afdeelingen, 
35 districton en 3433 gouvernements - en 227 
particuliere desa’s. Do Karimoendjawa-eilanden 
vormen één desa, reeds in lut aantal gouverne- 
mentsdesa’s begrepen. Controleurs z\jn, behalve 
op do hoofdplaatson der afdeelingen, gevestigd 
to Ambarawa, to Oengaran, te Soekorëdjo (hoofd
plaats van do controle-afd. Sélokaton), to Bodja, 
te Gocboeg, to Wirosari en to Djoewana.

Do middclon van verkeer zijn: dc spoorlijn 
van Se ma ra g ov»-r G endi i naar S< ere kart t 
met een zijlijn van Këdoengdjati naar Amba
rawa; de stoomtramwegen Ambarawa —Mage- 
lang, Semarang — Reinbang( met de zijtakkon: 
*Dëmak —Blora, PÖorwodadi — Goendih, Koedoes
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komstig. De hoofdkantoren van tal van grooto 
Europecscho on Chineescho handelshuizcn, zyn 
er gevestigd, alsmede agentschappen

bankinstellingen en land bouw maatschap- 
ondernomingen op industri

eel gebied enz. Van uit Semarang voeren spoor- 
en tramwegen in Zuidelijke, Westelijko en 
Oostclijkc ricliting, die door talrijke vertakkin
gen deze havenplaats met d'e voornaamste af- 
voergebieden in directe verbinding brengen en 
aansluiting geven aan de naar Oost- en West- 
Java voerende spoorwegen. Door om bouw en 
verzwaring der lijnen van hier gevestigde spoor - 
en tramwegmaatschappijen en door aanlog van 
ter afkorting bestemde nieuwe lijnen is to ver
wachten dat eerlang tot stand zal komen do 
Noordelijke spoorwegverbinding van Java, die 
do kortste weg zal zijn tusschon Batavia en 
Soerabaja, voerende langs do voornaamste ha
venplaatsen der Noordkust: Cheribon, Tëgal, 
Pekalongan en Semarang en Oóitelijk daarvan 
gericht door de vallei der Solorivier langs 
Bodjonëgoro en Lamongan.

Do haventoestanden zijn niet in overeenstem
ming met het gewicht dor plaats als handels
centrum. Het sedert 1870 tot.stand gekomen 
havenkanaal (zie boven), eene afsnijding van 
de Semarang-i'ivicr nabij hare uitmonding in 
zee, is sedert jaren van onvoldoende capaciteit, 
opslagruimte voor handelsgoederen is op daar
toe gunstig gelegen terreinen niet in voldoende 
mate aanwezig. Sodert een paar jaren werd ge
tracht daarin to voorzien door den bouw van een 
piauwhaven, welker voltooiing echter wegens tech
nische bezwaren nog steeds op zich doet wach
ten. Afdoende verbetering is, in verband met 
de ver uit de kust gelegen ankerplaats der zee
schepen, waarmedo gedurende den Westmoesson 
do communicatie niet altijd verzekerd is, slechts 
te bereiken door don bouw van een haven voor

— Petjangaan, Wirosari — Kradënan euf Djoewa- 
na — Pakis} en Semarang — Cheribon./

Op de Noordelijke en Oostclijkfc hellingen 
\ van den Oengaran liggen verscheidene' liindoc-

oudheden. bestaande in vervallen tjandi’s on 
Ciwaitische beelden. (Zie OUDHEDEN).

Bij acte van 15 Januari 1678 tusschon den 
Sultan van Mataram on den admiraal Speelman 
werd de stad Semarang met alle landen en dorpen 
daaronder ressortcerondo aan dc Compagnie af
gestaan. By latere contracten werd dit gebied 
uitgebreid.

Van 1743 tot den val dor Compagnie was 
. Semarang do zetel

/f~? ^ r<z, G~’ Java’s N.Ö.-kust, waaronder de kustlanden aan
^y_<2-7 & ^ t <Je Javazee van de Tji Losari tot Pasoereoan

ressorteerden. Onder Dacndels werd Semarang 
een landdrostambt en in IS 16 na het Engelsche 
lusschenbestuur eene residentie.

Bij Ind. Stb. 15)08 no. 175 werd voor de resi
dentie Semarang een gewestelijke raad ingestcld.

SEMARANG. Afdeeling en regentschap der 
gelijknamige residentie, en begrensd ten N. 
door de Java-zee, ten O. door de afd. Dè?nak> 

'ten Z. door de afd. Salatiga en ten W. door de 
afd. Këndal. Het regentschap Semarang om
vat" Óók heilgebied der contrOle-afd. Salatiga en 
Ambarawa. De afdi-eli gtevens controle afdeeling 
Sëfmarang, groot 35)1 K.M.2, is verdeeld in 3 
districten, als volgt: Semarang, Padoeroongan 
en Singèn-lor. Zij telde uit. 1915 eene bevolking 
van ï SïSÏÖÖC) zielen, waaronder 11.000 Euro
peanen, 17.000 Chineezen en 1500 andere 
Vreemde Oosterlingen.

Het Noordelijke gedeelte van dc afdeeling 
bestaat- uit eene alluviale strook langs de zee, 
die ten O. en ten W. van do hoofdplaats moe
rassig is. De hoofdplaats zelf ligt op kwart-airen 
bodem, welke zich verder Oostwaarts uitstrekt 
over de zeer goed bebouwde districten Padoo- 
roengan on Singèn-lor. Het Zuidelijke gedeelte 
wordt ingenomen door mergelgronden.

Men vindt in de afdeeling gcene suikerfabrie
ken, doch 31 particuliere landerijen en één erf- 
pachtsondernoining, uitgeoefend op 3 perceelen, 
waarop klappers en lnland3che gewassen worden 
geteeld.

SEMARANG. Iloofdplaats van het gewest, 
het regentschap, de afdeeling, de contróle-afdeo- 
ling en het district van dien naam, gelegen aan 
de Java-zee, aan beide oevers van eene weinig 
aanzienlijke rivier, do kali Ngaran of rivier van 
Semarang gelieeten, waarvan de monding is 
verzand, zoodat prauwen van eenigen omvang 
niet kunnen binne vallen. Daarom werd een 
kanaal gegraven (1870) beoosten de monding 
dier rivier, welk kanaal op voldoende diepte 
wordt gehouden, zoodat grooto prauwen het 
midden der stad kunnen bereiken (zie beneden). 
Het aantal inwoners bedroeg op uit. 1905 
ruim 96.000 zielen, waarvan 5J00 Europeanen, 
14.000 Chineezen, 700 Arabieren en S00 andere 
Vreemde Oosterlingen.

Van economisch standpunt beschouwd is de 
stad aan te merken als de hoofdplaats van Mid
den-Java. liet is een centrum van verkeer en 
van in- en uitvoerhandel voor de residenties 
Semarang, Soerakarta, Djokjakarta, voor Noord- 
Këdoe en het Westelijk gedeelte van Rémbang, 
on een opslagplaats van de voor uit voer bestomde 
koloniale producten uit deze landstreken af-

van voor
name
pijen, kantoren van

van den Gouverneur van

oceaansehepen. In den laatston tijd wordt door 
belanghebbende kringen in die ricliting drang 
uitgeoefend, dio, ondanks de groote kosten, 
(naar schatting 40 millioen), aan havenaanleg 
verbonden, gewettigd is te achten door don 
omvang van de toeneming van handel en ver
keer, als door onderstaandc cijfers geïllustreerd.

Ter reede aangekomen schepen: 
jaar aantal toename tonneninhoud toename 
1902
1911 1075

45 %743 1.095.569 120 %
2.302.863

Van en naar Semarang per spoor- en tramweg 
vervoerde goederen:

Jaar aantal tonnen 
459.802 
785.392

toenamo
70%1902

1911
Van en naar Semarang jicr spoor on tramweg 

vervoerde reizigers:
Jaar 
1906 
1911

aantal 
1.145.816 
1.722.797

De hoofdpluats Semarang wordt begrensd ton 
Noorden door do Java zee, ten Westen door liet 
zg. Westérbandjirkanaal en do Sornarang-rivior, 
ten Oosten door hot. Oostorbandjirkanaal gd 
een van dat kanaal uitgaande lijn, die Zuidwaarts 
gericht is naar het hcuvolla d (Ind. Stb. 1905 
no. 211), dat aansluiting geeft aan het bergland 
van Midden-Java. De Zuidelijke grens dor 
hoofdplaats is in ongovoer Oost-Westelijke 
ricliting in het heuvelland gelegen.

toename 
50.2 %

i
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Do zooovongonoomdo bandjirkanalon hebben 
ten doel het ovcrtolligo wator gedurende den 
westmoesson uit do Scmarnngrivior en de Oosto- 
1-jjk van do hoofdplaats stroomondo riviertjes 
naar zee af to voeron. Sinds de totstandkoming 
dezer kanalen komt, bohalvo, op onkelo Noorde
lijk gelegen zeer lage terreinen, overstrooming 
niet meer voor.

Do stad wordt in eene richting, loopendo on
geveer van Z.W. naar N.O., doorsnodon door 
don grooten postweg langs Java’s Noordkust. 
In de benedenstad sluit hierop aan de Z.waarts 
door de wijken Karangtoeri, Djombjang. en 
Tjandi voerende grooEc'~wc§f~Tiaar Öengaran, 
die verbinding geeft via Salatiga met Soora- 
karta en via Ambarawa mot Këdoe, Djokja 
en Banjoomas. Tusschen beide genoemde wegen 
zijn binnen de gemeente Semarang twee onge
veer in Oost-Westelijke richting gelegen ver
bindingswegen. Do Zuidelijke voert ongeveer 
langs don voet van het bovengenoemd heuvel
land en vormt ongeveer de grens tusschen 
boven- on benedenstad. Tusschen dezen ver
bindingsweg, gewoonlijk als „groote toerweg” 
aangeduid en do bebouwde kom der beneden
stad, bevindt zich eene uitgestrekte, in particu
lier bezit zijnde, open vlakte, waardoorheen een 
tweede verbindingsweg is aangelegd (de Pieter 
Sythofflaan) tus ehen den grooten postweg en 
den wreg naar Öengaran. De bedoelde vlakte, 
eertijds een rijstveld, wordt geleidelijk door 
wegaanleg en grondophooging geschikt gemaakt 
voor woningbouw.

De benedenstad omvat het aan zee gronzendo 
laag gelegen gedeelte, waar de haven- en spoor
weg emplacementen zijn gelegen met pakhuizen 
en handelsinrichtingen, aansluitende aan hot 
stadsdeel, waar de handelskantoren en tal van 
Europeescho winkels gevestigd zijn. Noordelijk 
van dit stadsdeel is sedert eenigo jaren het 
ruim aangelegde personenstation der Ncdcr- 
landsch-Indische Spoorwegmaatschappij ver
rezen, bestemd om als Centraalstation to worden 
ingoricht voor alle te Semarang samenkomende 
spoor- en tramwegen. Het gevormde stadsdeel, 
dat door het gemis aan de voor Indie typische 
lanen, meer een Europeesch karakter vertoont, 
is gelegen rondom een plein van beperkte af
metingen, het zg. Paradeplcin, waarop de Pro- 
testantscho kerk, in 17Ö4 gebouwd, en waarom
heen verschillende magazijnen en winkels. In dit 
stadsgedeelte zijn tul van nieuwe, weelderig op
getrokken kantoorgebouwen verrezen, die ge
tuigenis afleggen van den toenemenden vooruit
gang van Semarang. Zuidelijk strekt zich uit 
do Chineesche woon- en handelswijk, terwijl 
nog Zuidelijker on O ostelijk-Westelijk van hot 
Europeescho handelskwartier do Inlandsche, 
Muloischo en Arabische wijken zijn gevestigd.

Do voornaamste door Europeescho woningon 
bezette stadsgedeelten in do benedenstad zijn 
gegroepeerd om het gedeelte van don boven
genoemden postweg, dat zich van do brug over 
de Semarang-rivier af aan do grens van hot 
handelskwartier, over ongeveer 3 K.M. lengto 
uitstrekt in Z.W. richting. Dit weggedeelte 
druagt den naam van Bodjongschen weg en 
staat van ouds bekend als de schoonste stads
weg van Juva (zie BODJONG). Bij het N.O. 
begin van deze breede, aan 
tamarindeboomen beplante laan, bevindt zich

hot door forscho afmetingen opvallende resi
dentiekantoor (hot zg. Grooto Huis), welks 
gevel zich 27 M. bovon den Weg- bevindt. Daar
naast is hot post- en telegraafkantoor gelegen, 
gronzendo aan den aloon-aloon met daartegen - 

het militaire hospitaal en liet stadsverband. 
Aan den aloon-alocn heeft mei/ de Regentsl 
woning, den_ Stadstuin en hot nieuwe telefoon- 
gebouw.' Het daaropvolgend gedeelte van den 
Bodjongschen weg is voor een groot deel ge
occupeerd door hotels, restauraties, winkelge
bouwen en magazijnen, die in toenemend aantal 
verrijzen. Zuidelijker komen deze inrichtingen 
schaarseher voor en vertoonen zich de grooten- 
deels in tuinen gelegen woningen van de gegoede 
Europeanen, afgewisseld door op ruime erven 
gelegen gebouwen als dat der JSocieteit „Har
monie”, hot Gemeentehuis, de Hoogeïö Burger
school en het ProtcstantscheWeeshuis.'Aan bet 
Z.W. einde van den Bodjongschen weg is het 
üodjongpark^golegen, oen lommerrijk plein 
met muziéktont, waarop van zes richtingon wegen 
uitkomen. Dit plein is eenerzijds over de ge- 
lieele lengte begrensd door de in een park ge
legen Residents.woning (vroegere Generaals- 
woning) aan do overzijde door hot monumentale 
hoofdbureau der- Nedorfondsch-Indische Spoor
wegmaatschappij. De beide overige zijden van 
het plein zijn ïngönomon door eene particuliere 
woning en door het erf van het voormalige 
Residentiohuis. Laatstgenoemd gebouw, dat 
tijdens het Engelscho tusschenbestuur werd 
gebouwd cn waarin de voormalige Gouverneur 
van Java’s Noordoo- kust gehuisvest was, moest 
wegens werking van den grond worden afge
broken. Op het vrijgekomen terrein zal aan de 
voorzijde worden gebouwd een bureau voor de 
Semarang-Joa aStoomtrammaatschappij,terwijl 
op het overige gedeelte van het zeer ruime 
terrein (oorspronkelijk 6l/o ho w groot) een 
Europeesch woningpark verrezen is en het 
door particulier initiatief tot stand gekomen 
Juliana Ziekenhuis, dat door moderne inrich
ting zoowel op huishoudelijk als hygiënisch 
gebied on door goedo verzorging eene welver
diende vermaardheid geniet. Do bovenstad, die 
geaelit kan worden Noordelijk begrensd te 
zijn door den zoogonaamden „Toerweg” is een 
stad in wording, hoewel de als Tjandi bekend 
staande wijk reeds sedort tientallen -van jaren 
door Europeanen bewoond is en steeds in om
vang toeneemt. Eeno belemmering tot vestiging 
in het heuveltorroin was hot ontbreken van vol
doendo hoeveelheden zuiver wator, terwijl men 
bovendien aangowezon was op levering uit een 
particulier geëxploiteerde waterleiding zonder 
voldoend toezicht van overheidswege. Sedert 
is hierin voorzien door aanleg van gemeente
wege eoncr waterleiding, die do stad van zuiver 
water voorziet, ontleend aan do bronnen, ont
springende op de hellingen van den Öengaran.

Het door do gomeonto voor oen groot deel in 
oigondom bezeten h o u v e 11 er rei n^ dat zich tot 
boogton van ongeveer 140 M. boven do zoo 
verheft, is door nieuw aangelogde wegen oenor- 
zijds met do wijk Tjandi on den wreg naar Oo- 
ugi ran, anderzijds met do benedenstad verbon
den; door zijn hoogo en open ligging en prachtige 
vorgezichton (Noordwaarts op do Javazee, 
van Oost langs Zuid naar West op het bergland 
van Midden-Java met zijne talryke vulkanen)

over

I
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weerszijden mot
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Toch geldt volgens do wet het deelnemen aan 
een gcmeensehnppelijken sèmbahjang als 
kieslijk (behalve bij 'de niet-verplichte dagolyk- 
sche sëmbahjang's) en op de gemeente in haar 
geheel rust do plicht, te zorgen, dat er tolk ons 
op do vastgestelde tijden een gemeenschappelijke 
salat plaats vindo. Hebben cenige gcloovigcn 
zich gezamenlijk van dezen plicht voor do ge
meente gekweten, dan staat het daardoor aan do 
overigen vrij, om hunne sèmbahjang's afzonderlijk 
te verrichten. Vrouwen plegen niet dan bij uit
zondering in liet bedehuis te komen on nemen 
dan een aldaar voor haar afgezonderde plaats in. 
Over den adan ter aankondiging van de tijden 
der salat van uit hot bedehuis, zie MOSKEE, C.

De vijf dagelijks verplichte sêmbahjang's zijn de 
navolgende:

(1) de loekoer (Mal.) of lohor (Jav.), d. i. mid- 
dag-snfat (Arab. thoehr), even nadat de zon, na 
haar hoogste punt aan den hemel bereikt te heb
ben, naar het Westen begint te neigen;

(2) de asar (Mal.) of ngasar (Jav.), d. i. namid- 
dag-sufat (Arab. *a«r), in Ned.-Indië omstreeks 
half 4 des namiddags;

(3) de magrib, niégrib of moegrib (Mal.) of 
makrih (Jav.), d.i. do zonsondergangs-aëmhaA- 
jang (Arab. mayhrib), dadelijk na zonsondergang, 
in Ned.-Indië te omstreeks G uur;

(4) de isa (Mal.) of ngisd (Jav.), d.i. sëmbah- 
jang van den laten avond (Arab. *»«;<£)), in Ned.- 
Indië te omstreeks half 8 ’s avonds;

(5) do *oebocli (Mal., Jav.) bij het eerste aan
breken van den dageraad (Arab. soebh), in Ned.- 
Indië ongeveer tusschen 4 en 5 uur ’s morgens.

Het geldt bovendien voor ieder Moslim als 
verdienstelijk, om aan deze verplichte sëm- 
bah jang'8 nog eenige niet-verplichte toe to 
voegen. Men kan dit ten allen tijde doen, be
halve juist bij zons-opgang of -ondergang of op 
het oogenblik, waarop de zon haar hoogste stand
punt aan den hemel bereikt, daar dit als navol
ging van oudhcidensche praktijken gebrand
merkt wordt. Als bijzonder aanbevelenswaardig 
geldt volgens de wet het verbinden van eenige 
niet-verplichte sèmbahjang's met de 5 verplichte 
(zie hieronder sub B)en bovendien het volbrengen 
der beide volgende sêmbahjang's:

(1) do loeha (Mak) uf loeka (Jav.), d.i. do voor- 
middags-aafut (Arab. dhoehd), ongeveer to 9 & 10 
ure des morgens;

(2) de tahdjoed (Mal., Jav.), een nachtelijke 
sèmbahjang (Arab.: tahaddjoed) voor welken hot 
middelste derde gedeelte van den nacht als do 
beste tijd geldt. In sommige Moslimscho landen 
wordt met het oog hierop omstreeks middernacht 
wel een herinneringssein daarvoor van uit do 
moskee gegoven (op Java do bédoeg d&xa ge
noemd).

In allo Mohammodaanscho landen worden 
zelfs de verplichte sëmbahjang's door velen wol 
cens verzuimd. In Ned.-Indië echter is do ijver 
voor den sëmbah jang in de Inlandsche maatschap
pij buitengewoon gering en de nalatigheid te dion 
opzichte van oudsher veel grooter en nlgcmeenor 
dan in de moeste andere Moslimscho streken (zie 
over do oorzaken daarvan: ISLAM, III, b en c; 
Dl. II, bl. 169, lo kol. en 170, lo kol ).

B. II KT RITUEEL VAN PEN SÖMBAHJANO. Om 
een sëmbah jang geldig to kunnen volbrengen, be
hoort de geloovigo zich in ritueel reinen toestand 
te bevinden. Is dit niet het geval, dan zal hij

eigent dit terrein zich bijzonder voor bebouwing, 
mits voldaan wordt aan de voorwaarde voor 
gemakkelijke bruikbaarheid, voldoende zuiver 
water en goede verlichting. Aan den ciscli van 
bruikbaarheid wordt voldaan voorloopig door 

gemeentewege in to voeren omnibus-

ver-

een van
dienst, later door aanleg van clcctrische tram- 
verbindingen; gas cn clcctrische verlichting 
zijn verkrijgbaar, de waterkwestio werd reeds 
opgelost. Te verwachten is daarom, dat do 
benedenstad geleidelijk zal worden een zaken
stad, de bovenstad woonwijk. De bijzondere 
gunstige omstandigheid, dat zoo dicht bij do 
kust- het heuvelland ver;ijst. heeft geen stad 

Java’s Noordkust met Semarang gemeen.aan
Dit voorrecht is een waarborg te meer voor den 
vooruitgang dezer stad, die in de laatste jaren 
niettegenstaande ongunstige voorwaarden van 
hygiëne, die geleidelijk worden opgeheven en 
onvoldoende haventoestanden, tot toenemenden 
bloei geraakt. Do vooruitgang der gemeente 
Semarang is voor een groot deel te danken aan 
de ijverige pogingen van den gemeenteraad, 
welk college werd ingesteld bij lnd. Stb. 1906 
no. 120. Vermelding verdient nog de Koloniale 
Tentoonstelling, die in 1914 op particulier initia
tief werd gehouden en succes heeft gehad. 
Ware de Europeesche oorlog niet uitgebroken 
enkele dagen voor do vastgestelde opening dier 
Tentoonstelling, dan zou dat succes stellig veel 
grooter geweest zijn.

Reeds in de laatste helft van do 17o eeuw

I

eeno plaats van eenige beteekenis, was Sema
rang gedurende de tweede helft van de 18e en 
het begin van do 19e eeuw de zotel van den 
Gouverneur der Noordoostkust van Java./ 

SÈM BAH JANG, do bekende Mohammed

/W: >
..
t v \=7 f aan-

sehe godsdienstoefening, ook salat (Arabisch: 
salót) genoemd, welke reeds van af het begin 
van Mohammed» prediking het hoofd bestanddeel 
vormde van het ritueel, dat ter verheerlijking 
van den Schepper, door Mohammed aan zijne 
volgelingen werd voorgeschreven. Zij is in allo 
hoofdzaken ontleend aan het ceremonieel der
ritueele geboden, oudtijds in het Oosten bij 
Joden en Christenen in gebruik.

A. De dagelijks te verrichten sömbah- 
jang’s De sèmbahjang moet dagelijks min
stens vijfmalen op bepaalde tijden volbracht 
worden door ieder meerderjarig Moslim (dkil- 
bdligh, zie aldaar), niet alleen door mannen, maar 
evenzeer door vrouwen; zelfs kinderen behoort 
men van af hun 7e levensjaar daartoe aan te 
sporen. Vrijste’lingen verleent do wet slechts in. 
byzondere gevallen (zieken en gobrekkigen, bijv., 
behoeven den sèmbahjang slechts te verrichten 
in zooverre en zooals bun dat mogelijk is, en voor 
hen, die op reis zijn, of in gevaar verkeeren, gel
den afzonderlijke voorschriften).

Ter vervulling van deze godsdienstoefening bo- 
behoeft men zich nietsteeds naar hetgemeenschap- 
pelijke bedehuis (zie MOSKEE) te begeven. Ieder 
kan zijn sèmbahjang verrichten in zijne woning, op 
het veld, of waar hij zich op den voor de salat be
paalden tijd bevindt, hetzij alleen, hetzij tezamen 
met andere geloovigen. In dit laatste geval 
nee int een der aanwezigen als voorganger (Arab. 
imdm) de leiding op zich, evenals dit in het bede
huis geschiedt. De overigen richten zich dan bij 
alle bewegingen en verdere ceremoniën van den 
sèmbahjang naar hunnen imdm
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1 vooraf oeno ritueele wassching moeten verrichten.
De wet onderscheidt tweo toestanden van ritueele 
onreinheid en, in verband daarmede ook tweo 
soorten van ritueele reinigingen, oeno „kleine” en 
oeno „groote”. De eerstbedoelde (waarbij men 
slechts conige nader aangeduido lichaamsge- 
dcclten heeft te bevochtigen) wordt wncloe (het 
Arab. woedhoe) of abdas en de tweede (eene meer 
uitgebreidc bevochtiging van het gehccle lichaam) 
ghoesl genoemd. Over de, tot in bijzonderheden 
afdalendo voorschriften betreffendo deze wns- 
sehingen (en de daaraan, zoo noodig, nog voor
afgaande reiniging van werkelijke bezoedelingen) 
on verder over de gevallen, waarin iemand ritueel 
onrein wordt, zie Th. W. Juynboll, Handleiding 
Mohamm. Wet, bl. 03 vv. (Handb. d. islam. Ce- 
setzes, 71 vv.). Het ontslaan dier voorschriften 
schijnt wel te verklaren uit overoud volksgeloof 
aan do magische kracht van water ter bezwering 
van mogelijk onheil, dat den geloovige gedurende 
do godsdienstoefening zou kunnen treffen (vgl.
A. J. Wensinck, Animismusund Diimonenglaube 
im Untergrunde des jiidischen und islamischen 
rit.uellen Gcbets, in Der Islam IV (1913), p. 219 
vv. en: Die Entstehung der muslimischen Rein- 
heit°gesetzgcbung, t.a.p. V. p. 08 —S0). Over de 
gelegenheid tot het verrichten der voorgcschre- 
ven wasschingen op het erf van het bedehuis, 
zie MOSKEE, A.

Voorts heeft hij, die een sèmbahjang gaat ver
richten, te zorgen voor de reinheid zijner kleeding 
en van den bodem, waarop hij zich plaatst. Ge
durende den sèmbahjang moet zijn lichaam bo
vendien behoorlijk bedekt zijn. Mannen moeten 
van hun lichaam althans het gedeelte tussehen 
knieën en navel en vrouwen haar goheele lichaam 
(behalve gelaat en handen) bedekken. Ook het 
hoofd eens Moslims mag gedurende den sembah- 
javg niet ontbloot zijn. De oorsprong dezer voor
schriften zal eveneens wel gezocht moeten worden 
in bijgeloovige vrees voor invloed van booze 
machten gedurende de godsdienstoefening (vgl.
Wonsinck, t. a. p. en I. Goldziher, Die Entblös- 
sung des Hauptes, t. a. p. VI, p. 301 vv.).

Ten slotte gebit ook de reeds vermelde adan als 
oene soort van onheilsbcz wering, daar men aan
neemt, dat de demonen vlieden bij het hooren 
van de heilige woorden dezer oproeping. Daarom 
geldt het voor hen, die den sèmbahjang niet met 
de gemeente in het bedehuis, maar afzonderlijk, 
verrichten als aanbevelenswaardig om, alvorens 
hunne godsdienstoefening te beginnen, de adan- 
formulieren af te roepen en daarop nog te laten 
volgen do zgn. karnat, dwz. de Arabische formu
le», welke in het bedehuis als laatste sein bij het 
beginnen van den gemeenschappelijken sèmbah- 
jang worden afgeroepen.

De sèmbahjang zelve bestaat uit do navolgende 
ceremoniën: (1) men begint met in rechtop
staande houding, lint gelaat naar de kiblat (d.i. de 
richting naar Mekka) gewend, de nijnt (Arab.: 
nijjah, d.i. bedoeling) uittespreknn, dwz. het 
voornemen te formuleeren tot het volbrengen 
van een zoo nauwkeurig mogelijk aan te duiden 
sèmbahjang, — (2) zegt dan, onder het ophcffnn 
van do handen: Alldhoe akbar (God is groot); dit
is do zgn. takbir (het akbar-zeftgen), waarmede btj feesïkn en bijzondere gelegenheden. 
de toestand van wijding (ihrdm) gedurendo den 
sèmbahjang begint, — (3) en reciteert daarop do 
Filtihuh (liet eerste, uit 7 verzon bestaande hoofd
stuk van den Koran), waaraan men nog een ander in het Arab.: saldt al-djoemlah). Deze bestaat in

kort Koranhoofdstuk of cenigc afzonderlijke 
Koranverzen toevoegt. — (!) Vervolgens buigt 
men het bovenlijf voorover, totdat do hand
palmen ter hoogte van de knieën komen, — (5) 
richt zich weder op in staande houding, — (6) 
werpt zich daarna met het goheele lichaam voor
over op den grond zóó, dat do knieën, dan do han
den en eindelijk bet voorhoofd den grond raken 
(dit is de zgn. soedjoed, d. i. prosternatie), — (7) 
neemt vervolgens, hoofd en bovenlijf weder op
richtend, een knielende houding aan, — («) en 
verricht daarna nogmaals den soedjoed.

Bij het overgaan van de eene houding in de 
andere (nl. vóór het sub 4 vermelde buigen en 
vóór en na de beide soedjoed's) herhaalt men den 
takbir. Tn elk der voorgeschreven houdingen 
moet het lichaam een nogenblik in rust blijven 
terwijl men de formulieren uitspreekt, welke 
daartoe in de wet worden aanbevolen. De cere
moniën, onder 3 — 8 beschreven, vormen teza
men eene afdoeling van den sèmbahjang, eene 
zgn. rakahat (Mal.) of rakangat (Jav.), verbasterd 
uit het Arabisch: rak1 ah. Tedere sèmbahjang 
bestaat in een zeker aantal de/er rakahat's; de 
morgen salal uit 2, de inagrib uit 3 en elk der drie 
overige dagdijksche sèmbahjang's uit 4 rakahat's.

Na afloop van iedero rakahat begint men de 
daarop volgende weder met het sub 3 genoemde 
Koranreciet, gevolgd door de sub 4 — 8 genoemde 
lichaamsbewegingen. Ten slotte heeft men, na 
het volbrengen van het voorgeschreven aantal 
rakahat's, in knielende, zittende houding de zgn. 
tasjahhoed uit te spreken, d. i. een formulier, aldus 
genoemd naar de sjahddah (do Moslimsche ge
loofsbelijdenis), welke een hoofdbestanddeel 
daarvan uit maakt, en daarop te laten volgen: 
de 8acramenteele heilbedo over den Profeet en 
do taslimah (d.i. het saldm-zeggen), dwz. den 
groet naar links en rechts tot besluit.

Een vaste gewoonte, welke naar de wet «als 
verdienstelijk geldt, brengt mede, dat men met 
do dagelijks verplichte sèmbahjang's nog cenige 
niet-verpliehto verbindt. De wet beveelt in hot 
bijzonder daarvan aan: 2 rakahat's vóór de 
morgen-au/at, 2 vóór en 2 na de middag-salat, 2 
na de magrib-salat en 2 na do avond-salat. Deze 
onverplichte rakahat's vercenigt men telkens tot 
oenen afzonderlijken sèmbahjang vóór, resp. 
na den verplichten. Dit geldt als beter dan om ze 
tezamen met do verplichte rakahat's tot een 
enkelen sèmbahjang te doen samensmelten.

Eindelijk geldt nog als verdienstelijk (soenat), 
het even aantal der aan het einde van dendag vol- 
bri’c te rakahat's oneven te maken door denzgn- 
untrsèmbahjang (hot Arab. woord witr beteekent 
oneven). Deze kan bestaan uit een enkele, maar 
ook uit 3 tot 11 rakahat's, naarmate van ieders 
ijver. Hoofdzaak is het verrichten van óëno 
rakahat, die het even aantal oneven maakt. Wil 
iemand zijne dagolijkscho sëmbahjang's beëin
digen met den isa-sëmbahjang, dan laat hij den 
witr, tot slot, daarop volgon. Wie echter ook don 
nachteljjkcn tahdjned nog in acht wil nemen 
wacht met den witr tot na afloop van dien 
tahdjoed.

C. De Vrijdaosdienst en de sömbahjang’s

i

-H

:•
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Tïes Vrijdags wordt in plaats van den dagelijk- 
schen middag -sèmbahjang een bijzondere dienst 
gehouden: do sèmbahjang djoemahat (Mal., Jav.,V



SEMBAHJANG—SEMECARPUS HETEROPHYLLA.740

geldige redenen te verzuimen. In verband mot 
het bijzondere karakter der feestdagen (vooral 
van den zgn. „kleinen” feestdag) nemen echter 

velen, die anders nooit in het bedehuis 
komen, bij deze gelegenheid deel aan den 
bahjang; daaronder ook Inlandselie hoofden. 
De dienst komt, behoudens' kleine afwijkingon, 
met den Vrijdagsdiensü overeen; de sëmbahjang 
gaat hierbij echter aan do preek vooraf.

Over den bijzonderen sëmbahjang in den vasten
tijd (den zgn. tarawih) zie VASTENMAAND. 
Andere buitengewone sèmbahjang's zijn de salat 
om regen af te smeeken (Arab.: salat ahistiskd) 
en dn sèmbahjang's bij zons- en maansverduiste
ring. De eerstbedoelde plechtigheid heeft hier 
en daar wel eens plaats in tijden van droogte 
(op Java onder den naam istika). Het voor deze 
sëmbahjang's voorgesohroven ritueel stemt in 
het algemeen overeeD met dat der sèmbahjang's 
op de. feestdagen. De vegon-sömbahjang kenmerkt 
zich bovendien door een oud-magische ceremo
nie, daarin bestaande, dat de hètib (daarin ge
volgd door de overige manlijko aanwezigen) na 
beëindiging der preek zijn boven kleed zoo om
keert, dat de rechterkant links en de bovonkant 
naar beneden komt te hangen.

Literatuur : Het hoofdstuk over den sëmbah- 
jang in de verschillende handboeken over do 
Mosbmschc Wet. V.erderXC. Siia.u.ch.JJui;grpnje, 
Mokka^II, 78 vv,;ffi)e Atjèficrsl, 84 vv., 11 311, 
335 vy.^The Achehnose I, 80 vv., II 283, 304 v); 

■>dVIr. van den Berg’s beoefening van het Mohamm.
recht, p.. 29-47 (InrdvGidsy 1884 I; 39 D-4Ü9); 

jjDe Islam, p. 24 v. c-n,VDö Islam in' Ned.-Indië 
p. 20 vv.( Gro.o.te Godsdiensten II, 256 v. en 39G 
vv.),*><Het Mohammedanisme (in Colijn’s Neer- 
Tands Indië I p. 251 vv.); G. K. Niemann, 
Inleiding tot de kennis van den Islam, p. 371 — 
390^. J. Veth, Java I (I875)p. 389 vv.; IV(1907) 
p. 444 vv.; C. Poensen, Brieven over den Islam 
uit de binnenlanden van Java, p. 1G3 vv.; M. 
Th. Houtsma, Iets over do dagelijksche 9alat der 
Mohamm. (Theolog. Tijdschr. XXIV, 127 vv.); 
Th. W. Juynboll, artikel Prayer in Hasting’s. 
Encjmlopaedia of religion and ethies, X, 10G — 
199: I. Goldziher, Zauberelemente im islaini- 
schen Gebet (Or. Studiën, Th. Nöldeke zuni 70. 
Geburtsdag gowidmet, p. 303 vv.); E. Mittwoch, 
Zur Entstehung des isl. Gobets und Kultus (Abh. 
Berl. Ak. d. Wissensch., Phil-hist. C'1. 1913,
2); O. II. Boeker, Zur Gesch. d. islam. Kultus 
(Der Tslam ITT, 374 vv.).

SFMBAMBAN. Zie SABAMBAM.
SÉMBILANG. (mal.). Zi< VALLEN.
SËMBILANGAN. Onderdistrict van het dis

trict Bangkalan, contr.-afdooling Noord-Bang- 
kalan, afdeeling en regentschap Bangkalan, 
residentie Madoora. In de gelijknamige desa, 
op do Noordwestpunt van het eiland Madoera, 
vroegere zetel van de vorsten van West-Ma
doora, bevindt zich een vuurtoren, die den Noor
delijken ingang van Straat Madoera verlicht.

SËMBOEKAN (jav.). Zie SAPROSMA AR- 
BOREUM.

SËMBOENG (mal.). Zie BLUMEA.
SEMECARPUS HETEROPHYLLA J).C. Pam. 

Anacardiaceae. Ingas ijëlik (jav.), Rou gas 
wooloong (soksd), Kajoo sakoe (a.mjl). Vrij 
grooto boom, die veel op de Mangga gelijkt 
over den geheelon Archipel verspreid is, op Java 
beneden 900 M., o.a. veel in djatibosschen,

preek of koctbah (Arab.: choelbah) en eeneene
gemeenschappelijken sëmbahjang van 2 rakaliat's, 
terwijl het als soenat (n u nbe vele ns waar d ig) geldt, 
bovendien vóór (en liefst ook na) den dienst nog 
een onverplichten sëmbahjang daaraan too te

zeer

voegen.
Het bijwonen van dezen Vrijdagsdienst is een 

godsdienstplicht voor ieder manlijk, ter plaatse 
gevestigd Moslim, die zich niet op eene bijzondere 
wettelijke vrijstelling daarvan (bijv. wegens 
ziekte) kan beroepen. Zulk een gevestigd inwoner 
heet in het Arab. moekim, welke benaming in 
At jók bij overdracht ook toegepast wordt op 
gebiedskringen (de zgn. moekim's), waarin de 
bevolking der verspreide dorpen zich tot het 
houden van den Vrijdagsdienst vereenigt (vgl. 
ATJEHERS, 2, b).

De dienst is slechts geldig, indien hij volbracht 
wordt door minstens -10 tot het bijwonen dier 
godsdienstoefening verplichte Moslims. Op zulk 
een aantal geloovigen valt slechts in eenigszins 
■volkrijke plaatsen te rekenen. Waar dit niet het 
geval is, heeft geen Vrijdagsdienst plaats; men 
verricht daar ook Vrijdags de gewone middags- 
salat. Tevens mag op iedere plaats slechts in 
één bedehuis de Vrijdagsdienst gehouden worden, 
behalve op hoofdplaatsen, die zóó uitgestrekt en 
volkrijk zijn, dat hare bevolking zich niet >n één 
bedehuis zou kunnen vereenigen. Deze voor
schriften vinden hunne verklaring in de omstan
digheden, waaronder de Arabische veroveraars 
aanvankelijk in groote, op den duur tot steden 
uitgroeiende, vaste legerkampen bijeen woonden. 
Aan de leden der afzonderlijke stammen werd 
verbuden, zich Vrijdags ieder in hun eigen ver
zamelplaats voor dezen dienst af te zonderen. 
Zij moesten daartoe integendeel onder leiding 
van den opperbevelhebber, die tevens plaatselijk 
hoofd was, in diens bedehuis hijeen komen. Waar 
men niet aldus samenwoonde, bestond geen wet
tige gelegenheid tot het houden van den Vrij
dagsdienst (vgl. verder: C. Snouck Hurgronje, 
Islam und Phonograph in het Tijdschr. v. h. 
Batan. Gen. XL1I, 401-404; C. H. Boeleer, 
Zur Gescliichte des islamischen Kultus (Der 
Islam, IIT, 394 v.).

De preek bestaat uit lofprijzingen van Allah 
en diens Gezant, eene opwekking der geloovigen 
tot vroomheid en godsvrucht, en verder uit 
Koranreciet en heilbeden voor do geloovigen. 
Zij wordt in twee gedeelten gesplitst en door 
den hètib (Arab.: chalib, 
vgl. MOSKEEPERSONEEL) staande op den 
minbar (kansel) voorgedragen (meestal uit de 
eene of andere bestaande preekverzameling, 
daar men zich hierbij in Ned.-lndië aan het ge
bruik der Arabische taal gebonden acht). De 
hètib houdt naar oud-Arabiseh gebruik, een staf 
of zwaard in de hand, en behoort in de korte 
pauze tusschen do beide gedeelten der preek te 
gaan zitten. Vóór het begin der preek wordt de 
adan nogmaals, maar nu in de moeke e, afge
roepen, en na afloop der preek weerklinkt de bo
vengenoemde karnat, ter aankondiging van den 
alsdan volgenden, verplichten sëmbahjang.

Op de beide wettelijke feestdagen van het 
Moslimsohe jaar (zie GARËBËG, onder no. 
2 en 3) heeft een feest-sëmbahjang plaats (ge- 
v/oonlijk niet laat in den morgen). Het deelnemen 
aan deze godsdienstoefening is niet verplicht, al 
geldt het als afkeurenswaardig, haar zonder

d. i. prediker,

on
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* berucht om het scherpe sap, dat bij insnijden of 
beschadigon uit allo doelen vloeit on op de huid 
eerst plaatselijke zwelling en jeuk, daarna zweron 
veroorzaakt. Hot sap van stam cn takken 
schijnt het gevaarlijkst te zijn, zoodat do in
landers er moeilijk too te krijgen zijn, don boom 
•te vellen. Hot hout is bovendien niet zeer duur
zaam. Daarentegen worden de jonge bladeren 
wel rauw gegeten. Do vrucht gelijkt op die 
van Anaccirdium occidentale (djamboe monjèt, 
soen’D.); op do sappige eetbare, verdikte vrucht- 
steel- zit de kleinere vrucht met een sponsachtige 
schil, welks olieachtig vocht do huid sterk cn 
pjjnlijk aantast. Het zaad is eetbaar.

SËMËNDO of SËMINDO. Een van de vele 
hoogvlakten, dio zich in hot bergland van 
Palembang voordoen, en meestal ingosloten 
zijn tusschen de beide ketenen, waaruit de 
Barisan bestaat en door dwarsruggen van do 
naastbij liggende hoogvlakten worden geschei
den. Aangezien de Oostelijko keten hier echtor 
ontbreekt wordt het Sëmendo-plateau alleen 
aan drie zijden ingesloten t. w. in het W. door 
don Boekit Barisan met den G. Bëpagoet (2732 
M.), in het N. door den rug, die aan vangt bij 
den G. Patah (2817 M.) en over de Bt. Balai 
(2284 M.) naar den Bt Soemoer (1403 M.) loopt 
en de scheiding vormt met do Pasëmah landen, 
terwijl in het Z. do grens met Makakau wordt 
gevormd door den rug, dio bij den Bt. Djaboet 
(1803 M.) aanvangt en over Bt. Ringgit (2029 M.) 
en Bt, Loemoet (2056 M.) naar den Bt. Nanti 
(1619 M.) loopt. Over het plateau stroomen do 
Enim en do Ogan, beide zijrivieren van do 
Moesi, die hier hun bovenloop hebben. Zij 
worden van elkaar goscheiden door een lagen 
heuvelrug, de Pëmatang Pandjang, die zich ver 
naar het N.O. uitstrekt.

.Sëmëndo darat is hot Z.W. deel van de onder- 
afd. Leinatang-ilir, en wordt door den Barisan- 
keton gescheiden van Sëmëndo oeloe loeas, 
dat door do bronnen van do in de Benkoelonsche 
afd ei ng .Kauer uit waterendo rivier Loeas 
wordt besproeid, en in 1866 bij do afdeeli ig 
Kauer is ingelijfd. Sëmëndo darat wordt door- 
stroomd door do bronnen van • e Enim en, voor 
een kloin gedeelte, door dio van do Ogan. De 
hoofd plaats Poelau Panggoeng ligt aan do A. 
Mioeh.

De Sëmëndoërs zijn afkomstig uit Pasëmah 
lóbar, waar zij vroeger in het dorp Perdipo (dit 
dorp behoort tot de marga Socmbai Bësar 
Soekoo Looboek Boentak, ondcrafd. Pasëmah- 
üaudon, telt 58 zielen, en ligt op den rechter 
Lëmatangoever, ter zijde van den grooten weg 

6 K.M. van Bandar, in do richting Pagar 
Aiam) een afzonderlijken stam schijnen ge
vormd te hebben, die zich door eigenaardige 
gebruiken on strenge grondbeginselen van de 
overige Pasëmah’s onderscheidde en bij wie 
waarschijnlijk vroeger ook de Islam bekend was, 
waarvan thans echter weinig sporen zijn over
gebleven. Volgons hunne instellingen werden 
moordenaars en bloedschendors levend begra
ven; opiumschuiven en hanengevechten zijn 
verboden; do slavernij was tot 1872 in zwang. 
Ten bohoevo van het huwelijk betaalt do man 
een kleine som als mas kawin of huwelijksgeld, 
doch hij is verplicht zich te vestigen in hot 
dorp van de vrouw. Rijstbouw, hoofdzakelijk 
op natte velden, is het hoofdbedrijf van deze

goedaardige on gastvrijo bovolking. Zie verder 
Tijdschr. Bat,. Gon. XV, 446.

Tri rêö4 werd dit landschap met Kisam, 
M kakau on Bölalau op verzoek der hoofden, 
onder Nedorlandsch gezag gebracht eü bij 
Palombang ingelijfd. Vóór dion tijd was bjj do 
bovolking do atoeran sindang mardika van 
kracht, zio bij PASËMAH.

SËMÉROE. Hoogste berg on workendo vul
kaan van Java, in do residentie Pasoeroean, 
volgens de laatste meting (einde 1911) 3676 M. 
hoog, het Zuidelijksto en jongste gedeelte van 
het vulkaancomplox Tëriggër— Ajëg Ajëg—Sj- 
méroe, waarvan Fennema fn Jaarb. Mijnwezen 
1886, Wet. Ged. p.-5 —72, een uitstekende, of
schoon nog onvolledige monografie gaf, waarop 
Verbeek (Java, 128, 139) zich grootendeels 
beroept. Do vulkaan is zoo goed als voortdurend 
werkzaam en zijn hooge rookpluim is tot op 
grooten afstand (o. a. van uit Soerabaja) duide
lijk zichtbaar. Reeds aan Junghuhn was in 
Sept. 1844 de bestijging gelukt, nadat reeds in 
1836 door Van Nes, rosident van Pasoeroean 
(Jav. Ct. 10 Sept. 1836), een mislukte poging 
daartoe was gedaan, terwijl G. F. Clignett als 
eerste Europeaan op 18 October 1838 den top 
bereikt had (Tijdschr. van Ned. Indië, II. 1838. 
p. 446); Junghuhn geeft van den berg een be
schrijving met 9 schetsen en profilen (Java, 
III. 756 — 795) en woonde een eruptie bij, die 
een half xxur duurde. De eigenlijke krater heeft 
zich, voor zoover bekend, reeds tweemaal, doch 
over slechts korten afstand, in Zuidelijke richting 
verplaatst; hot oudsto en nog altijd hoogste 
eruptiepunt heet Maharaéroe, en vormt thans 
een plateau zonder krater (opgevuld door de 
latere losse producten)'; daarna volgde het 
S méroe genoemde punt, terwijl de nog werkende 
krater met Djonggring Sëloko wordt aangeduid. 
Erupties worden gomeld van 1818, 1832 en 
1885 (Junghuhn, Java. p. 795 en Fennema, 1. c. 
p. 49 o. v.), waarvan de eerste zeer heftig schynt 
te zijn geweest, doch waarvan weinig bijzonder
heden bekend zijn geworden. Van die van April 
1S85 geeft Fennema een uitvoerige beschrijving; 
de oppervlakte van het door een puinstroom 
verwoeste terrein bedroeg bijna 7 K.M.3 langs 
de Z.Z.O. helling van den berg. In Juli 1895 
had een nieuwe doorbraak van den kraterrand

f
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plaats; hierover bestaat een nog onuitgegeven 
rapport met kaart, berustende bij do Algemeeno 
Secretarie in Indië. Op 29 — 30 Augustus 1909 
had de z.g. ramp van Loomadjang plaats, waarbij 
208 porsonen om het loven kwamen on 38 inl. 
dorpen gchool of gedeeltelijk vorwoest werden 
(Mr. G. Vissering, Gowoldigo natuurkrachten; 
Batavia 1910). Een door Ir. Hugo Cool ingesteld 
ondorzook (Jaarb. Mijnwezen 1909. Wet. Ged.) 
toonde echter aan, dat van een verhoogde wer
king van don Sëmöroo geen sprake was, cn dat 
do moddorstrooin, dio de verwoesting teweeg 
bracht, zijn ontstaan te danken had aan een 
samenloop van meteorologische omstandigheden. 
In hot Jaarverslag Top. Dienst 1909 en 1911 
komen verschillende kaarten en foto’s voor van 
den Sëméroo, mot tokst door L. F. van Gent. 
Een intoressanto beschrijving van een tocht 

den krator door F. A. A. van Gogh odnaar
Dr. Am. Hoim op 15 Nov. 1911 verscheen in 
hot Tijdschr. Aardr. Gon. 1913, 744 met oonigo 
foto’s on don volgenden dag, toon de reizigers
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. verder ZENDING (Protcstantscho) 
SEMINOENG. Niet meer werkzame vulkaan 

1S91 M. hoogte, die zich vlak aan denZuid- 
oostelijkon oever van het Ranau-meer verheft; 
over den top loopt de grens van Palembang en 
Benkoclen. Teekcning in Jaarverslag 1909 van 
den Topografischen dienst.

SÉMIOÈ. Zie MAWARA.
SËMIR (KI) (soenil). Zio HURA CREPÏ- 

ÏA NS. ,
SËMITAU. Zio SMITAUyd ' > -
SEMLER (HEINRICH). Geb. te Grimborg 

IS Mei 1841, overl. te San Francisco 7 Juli 1888. 
Schrijver van het standaardwerk: „Die tropische 
Agrikultur, ein Handbuch für Pflanzer und Kauf- 
leute,” in 3 deelen, Wismar 1886 — 88. Dit boek, 
dat ook ten onzent gunstig bekend is, bevat veel 
van Semlcr’s eigen ervaring in landbouwzaken. 
Van eene tweede uitgave is in 1897 Dl. I. ver
schenen.

SËMOET KALONG. Javaansclie naam van een 
Irdisch kortschild-kevertjc, Pacdcrus peregrinua 
Fabr., dat lievige huidontsteking veroorzaakt. 
(Zie Vordermar, Gen. Tijdscbr. N. I. XLI, 282).

SËMONGKA (jav.). Zie CITRULLUS.
SÈMPANG. Zie SIMPANG.
SËMPIDAN. (mal. w. borneo). Zie FAZANT 

HOENDERS.
SËMPLAK. Yoornrliïr groot particulier land 

in de afdeeling Buitenzorg, i 1918 « oor hoi 
Gou\er ome t eruekoch , waar vnl. rijst, 
thee en koffie geteeld word n.

SËMPOER (sobn-i). Zie DILLENIA AUREA.
SËMPOR. Warme bron in het district Gom- 

bong, afdeeling Këboemèn, residentie Këdoe. 
Ter plaatse bestaat eene mineraalwaterfabriek, 
en een hotel met badplaats, veel bezocht door 
lijders aan rhcumatische aandoeningen.

SËNAMAKI (mal.). Zie CASSIA ANGUS- 
TIFOLIA.

SËNDARA (jav.). Zie ANAPHALIS.
SENDIOE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
SËNDOEDOEK (mal.). Zie MELASTOMA.
SÈNDOK (DAOEN) (mal.). Zie PLANTAGO 

MAJOR.
SËNDORO. Zie SINDORO.
SENECIO SONCHIFOLIUS Mönch. Fam. Gom- 

positac. Patah këmoedi (mal.); Sajoer moeka 
manis (mal. mol.); Këmëndëlan (jav.); Djongé 
(soenil). Kruidachtige plant, bekend onkruid, 
der tropen. De wortels zijn een inlandsch ge
neesmiddel tegen ingewandziekten. De bladeren 
zijn zoowel groente als inlandsch geneesmiddel 
o. a. tegen spruw. r'J f

SÈNGGANG (ïoend.). Zio AMARANTUS.
SÈNGGANG TJOETJOEK (soenil). Zio 

AMARANTUS SPINOSUS.
SËNGGANI (jav.). Zie MELASTOMA.
SËNGGOENG. Naam op SimaJoer bij Sumalra 

gegeven aan twee soorten van boom hagedissen 
uit de familie der Agamidae (zie aldaar): Aphu- 
niotis acutiroslris Modigl. uit Sumatra en Borneo 
en Calotes cristatellus Kuhl, welke in den geheelon 
Archipel voorkomt en onder vele andero inlaad- 
sche namen bekend is (zie daarvoor onder 
BOENGLON).

SËNGGOENG (jav.). Zie SËGOENG.
SËNGGOEROEH. District, waaruit de 

trölc-afdeeling Köpandjèn, afdeeling en regent
schap Malang, residentie Pasoeroean, bestaat.

reeds op hun terugweg waren, had een vrij 
hevige eruptio plaats, waarbij door hen o. a. de 
hoogte van de ascliwolk op 15 a 20.000 M. werd 
gemeten. De op 200 K.M. afstand, op Bali, 
gevallen asch had nog een dikte van 4 m.M. 
In Juni 1912 constateerde Van Gogh de aan
wezigheid van nieuwe lavastroomen en do voort
durende neiging van de krateropening om zich 
naar het Z. te verplaatsen. Sedert schijnt do 
berg weer tot zijn normalen staat van werk
zaamheid, het periodiek uitstooten van rook
pluimen, teruggekeerd to zijn.

SEMINARIE TE BÈPOK. Li het jaar 1869 
ontwikke ldc de ijverige zendingsvriend Ds. 
J. A. Schuurman Joh. Zn. te Batavia het denk
beeld om ergens in de buurt der lioofdstad een 
seminarie tot opleiding van inlandsche zende
lingen op te richten. Tengevolge van zijn op
treden vormde zich in Nederland het „Centraal 
Comité voor de oprichting en instandhouding 
van een seminarie nabij Batavia”, dat er in 
slaagde een aanzienlijk kapitaal bijeen te bren
gen, zoodat in 1878 het seminarie te Dèpok 
kon worden geopend. Het oorspronkelijke denk
beeld om op deze wijze de uitzending van Euro- 
peesche zendelingen overbodig te maken is 
niet verwezenlijkt; reeds vooraf verklaarden een 
aantal ervaren zendelingen, dat de tijd daarvoor 
nog niet rijp was. Niettemin heeft de inrichting 
aan de Zmding zeer belangrijke diensten be
wezen door haar te voorzien van inlandsch hulp
personeel, vooral in den tijd, toen op de meeste 
arbeidsvelden nog geen eigen opleidingsscholen 
bestonden. Jonge lieden uit alle streken van den 
archipel kunnen door de zendelingen naar Dèpok 
worden gezonden en worden daar op hun aan
beveling opgenomen en in een cursus van vier 
jaar voor hun werk voorbereid. Een groote moei
lijkheid is, dat de aanleg en ontwikkeling der 
leerlingen zeer uiteenloopt; aan een Papoea kun
nen niet dezelfde eischen gesteld worden als 
aan een Sangirees of een Batak, die een goede 
voorbereiding op een zendingsschool hebben ge
noten. Voertaal bij het onderwijs is het Malei- 
sch en menigmaal is gebleken, dat het den 
leerlingen moeilijk valt om datgene, wat zij 
in het Maleisch hebben geleerd, in hun eigen taal 
aan hun volksgenooten over te brengen. On
danks deze bezwaren heeft het seminarie bruik
bare krachten afgeleverd, hetgeen zeker voor 
een niet gering gedeelte is toe te schrijven aan 
den persoonlijken invloed der mannen, die met 
het onderwijs belast zijn. Aan het hoofd der 
inrichting staat een Directeur, voor welke post 
tot nu toe steeds een ervaren zendeling werd ge
kozen; deze is tevens belast met het theologisch 
onderwijs. Aan hem is een gediplomeerd hoofd
onderwijzer toegevoegd, die belast is met do vak
ken van het lager onderwijs. Sedert eenige jaren 
is het seminarie eenigszins gereorganiseerd ten 
einde te voldoen aan de eischen, gesteld bij Ind. 
Sfcb. 1906 No. 242, dat bepalingen bevat voor 
subsidiën uit ’s Lands kas aan particuliere in
landsche kweekscholen voor onderwijzers. Im
mers de leerlingen moeten, wanneer zij in hun 
vaderland zijn teruggekeerd, ook als school
meesters optreden en tengevolge van de thans 
vigcerendo subsidieregelingen is het bezit van 
eenig officieel erkend onderwijzersdiploma, 
liefst een einddiploma eener particuliere ge
subsidieerde kweekschool, een vereischte.

Vers

van

con-
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Het heeft zes ondordistricten on 112 desa’s 
on had op lu t eindo van 1905 eonc bevolking van 
db 136.000 zielen, waaronder ± 250 Europea
nen ei i 120 Chineczen. De standplaats van hot 
districtshoofd is Ivëpandjèn (340 M. hoog). 
Dit district heeft 15 orfpaehtspcrceelcn, in 
handen van zeven administratiën; het is het 
Zuidwestelijkste district van Pasoeroean, en 
omvat een sector van den vulkaan Kawi, het 
aangrenzend deel van do dalen van Brantas en 
Lesti en het Zuidwaarts daarvan gelegen ge- 
deelto van het Zuidergobergte.

SËNGKALA. Onder sëngkala, voluit tj&ndra 
sëngk&l& (van Oud-Jav. cangkala), verstaat 
men een jaartal, waarvan de cijfers vervangen 
zijn door woorden, die een bepaalde, vast
staande getalwaarde bezitten. De gewoonte 
om dergelijko chronogrammen te vervaardigen 
ie door de Hindoe’s op Java meegebracht, doch 
terwijl men zich in den Oud-Javaanschen tijd 
or too bepaalde de uitgekozen woorden naast 
elkander te zetten zondor dat ze in eenig ver
band mot elkander behoefden te staan, wat de 
beteekenis betrof, hebben de latere Javanen 
er naar gestreefd, in de woorden van het op 
deze wijze uitgedrukto jaargetal tevens een 
aanduiding te leggen van de in dat jaar plaats 
gehad hebbende gebeurtenis. Het klassieke 
voorbeeld daarvan is het zoogenaamde jaar 
van den val van Madjapahit: SirnS, hilang ker- 
t.aning boemi, hetgeen beteekent „vernietigd, 
verloren is de voorspoed des lands” en een 
cijferwaarde geeft van nul-nul-vier-één, dus 
1400, want men begint altijd met de eenheden 
en noornt de cijferwoorden van achteren naar 
voren.

Koetoardjo. Het district hoeft 2 ondcrdistricten 
t. w. Lëndah en Boetoeh en telde eind 1905 
± 41.000 inwoners, waarondor een 10-tal Euro
peanen en i 30 Chineczen. Do bodem bestaat 
langs do rivieren uit kwartairon grond, overigens 
meest uit kalk- en mergelgronden. Europeescho 
landbouwondernemingen worden in dit district 
niet aangetroffen. Ten O. van de hoofdplaats 
zijn door Radèn Salóh opgravingen gedaan, 
waarbij fossiele zoogdier-beenderen aan het 
licht kwamen (vgl. Verbeek en Fennema, Geol. 
Bcschr. v. Java en Madoera, bl. 349).

SËNTANI-MEER. Gelegen op de Noordkust 
van Nieuw-Guinea, ten Zuidwesten van de Hum- 
boldtbaai en ruim 6 K.M. daarvan verwijderd. 
Het heeft een zeer grilligen vorm; gemeten in 
rechte lijn is het ongeveer 24 K.M. lang en hot 
strekt zich uit in de richting Oost-West. De 
breedte is zeer verschillend; deze bedraagt in het 
meest Oostelijke deel 12 K.M., in het midden 2 
tot 4 en in het Westen ruim 7 K.M. Het laatste is 
met het midden gedeelte van het meer verbonden 
door eene 6 K.M. lange en 1 K.M. breede geul. 
De hoogte boven zeepeil is 73 M., de grootste ge
meten diepte ongeveer 50 M. In het midden en in 
het Weston liggen verscheidene eilandjes. In den 
Westmoesson veroorzaakt de hevige Westenwind 
een ruwen golfslag , die gevaar oplevert voor de 
inheemsche prauwen. De eenige afwatering heeft 
plaats langs de Djafocri; deze valt in de Sëkanto, 
die op haar beurt weer in de Tamirivier valt. 
Laatstgenoemde rivier valt ten Oosten van de 
Humboldtbaai in zee. Het meer is omgeven 
door heuvels, bezet mot alang-alang; waar
schijnlijk moet de geringe plantengroei niet 
worden toegeschreven aan ontwouding, maar 
aan de slechto grondsoort, die veel kalk en 
ijzer bevat. Hier en daar, in het bijzondor 
in het midden-gedeelte, strekt zich langs het 
strand een moevasstrook uit. Aan de Noordzijde 
wordt het meer begrensd door het Cycloopge- 
bergte (zie aldaar). Rivioren van eenig belang 
vallen niet in het meor.

De voornaamste negorijen aan of in het meer 
gelegen zijn: Poeé, Ajapo, Asé, Andari, Ifar of 
Ifaar, Poojo, Abaar, Simboro, Dondajë of Saéso- 
ro, Dojo of Norokobo, Sisiri en Jakondé; do 
huizen staan op palen en do meeste negorijen 
zijn in het water gebouwd. Menigmaal worden 
prauwen over land van de Jotëfabaai (inham 
in do Humboldtbaai) naar het meer gesleept. 
Het wator is helder en zeer vischrijk; ook 
worden er in aangotroffen: krokodillen, schild
padden on zaagvisschen. Aan het meer huizen 
veel watervogels, waaronder een smakoltjko 
eendsoort on een groot aantal roigers.

Voor literatuur zie: Tijdschr. Aardr. Gen. 1894, 
1897, 1902 en 1911. Nova-Guinea, Uitkomsten 
der Ncd. N. G. Expeditie in 1903 onder leiding 
van Dr. A. Wichmann; Mr. H. A. Lorentz, Eonige 
maanden onder de Papoea’s.

SÈNTÉ (jav.). Zie ALOCASIA MACRO- 
RHIZA. -- - 'v- -

SËNTIGI (jav.). Zie PEMPHIS ACIDULA.
SËNTOEL (mal.). Zie SANDORICUM.
SËNTOLO (jav.). Zie ABROMA.
SËPAH DJANTOENG (mal.). Zie MANOEK- 

MANJEUSEl P.
SËPAH-POETRI (mal.). Zie MANOElv- 

ftl AN JEU SE UP.
SËPAH-RADJA. Collectiof-naam bij de Ma-

*

De meest volledige lijst van zulke woorden 
met cijferwaarde is nog altijd die van Gcricko 
m Verhand. Bat. Gen. 16 (1836); een belang
rijke aanvulling gaf Brandes op p. 311—313 
zijner Pararaton-editie (Verh. 49, 1896), terwijl 
de ; ëngkala’s van den^Nagarakrëtagama in 
Tijdschr. Bat. Gen. 56 (1914) p. 55Ö zijn gepu
bliceerd. Eenige der voornaamste traditioneele 
cijferwoorden zijn: 0 de woorden, dio lucht, 
leegte boteekenen; 1 aarde, maan; 2 oog, arm; 
3 vuur; 4 zee; 5 wind, zintuig, pijl; 6 jaarge
tijde; 7 berg, paard, asceet; 8 olifant; 9 opc- 
ning; 10 hemelstreek; 11 Qiwa; 12 zon. Die voor 
•-ijfers hoogcr dan 9 zijn thans in onbruik ge
raakt. Behalve op Java, vindon de > ëngkala’s, 
die ook wel als „roepatjjindra” aangeduid wor
den, nog toepassing op Bali (zie bv. De Vroom 
in Tijdschr. Bat. Gen. 21, 1875, p. 178), waar 
men ze bij voorkeur wawatëkan noemt.

SÉNGON DJAWA (jav.). Zie ALBIZZ1A 
8TIPULATA.

SÉNGON LAOET (jav.). Zie ALBJZZ1A 
MO LUCCANA.

SÉNGON SABRANG (jav.). Zie ALBIZZIA 
MOLUCCANA.

SËNOE (jav.). Zie MELOCH1A UMBELLA- 
TA. K#

SËHTADA (mal.). Zie PODOCARPUS NE
UT IFOLIA.

SÉNTALA. Vroeger oen regentschap, thans 
district behoorendo tot het regentschap

%

een
Pangasi ■, afdeoling Ivoelon Prog > der residentie 
Djokjakarta, met gelijknamige hoofdplaats, 
welke gelegen is op den rechteroever van de 
kali Progo en aan den spoorweg Djokjakarta —

■ .<

/
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ranken niet ouder dan S of 9 jaar worden en do 
planters dus het dubbele aantal tuinen dienen 
aan te loggon, willen zij een oogst hebben als dio 

boterc streken. In nagenoeg alle kampoengs 
worden zijderupsen geteeld en zijde gesponnen, 
dio grof van draad, wordt gebruikt voor het 

inhoemsche sarongs (tapis). Waar de 
adat voorschrijft, dat bij feestelijke gelegenheden 
uitsluitend deze doeken gedragen mogen worden, 
blijft do zijdocultuur station air en wordt het 
spinnen en weven in eere gehouden.

De belangrijkste wog door dc ondorafdeeling 
is de grooto rijweg van Goenoengsocgih Zuid
waarts naar Tëlokbötong, Noordwaarts 
Menggala aan de Töëlangbawang. Een zijweg 
gaat Westwaarts naar Kota Boemi aan do 
Rarëm en naar de Aboeng streek. De hoofdlijn 
van het Zuid-Sumatra spoorwegnet zal door de 
ondorafdeeling loopen en is reeds voltooid tot 
Blambangan.

Dc hoofdplaats Goenoengsocgih, in het cen
trum van de onderafdeeling gel gen, is het gc- 
makkclijkst te bereiken. Zij ligt in het midden 
van den grooten weg van Tëlokbëtong naar 
Menggala, is door een hoofdweg naar het Oosten 
verbonden met Soekadana, de hoofdplaats van 
Sëkampocng, terwijl voorts twee wegen naar het 
Westen de verbinding tot stand brengen met 
Kotaboemi en andere plaatsen aan de Rarëm. 
Bovendien is de plaats over de Sëpoetih be
reikbaar voor prauwen. Eenmaal was de plaats 
van groot belang, zooals de naara nog aangeeft 
(soegih = .rijk, pracht; do goenoeng = berg is 
niet meer dan 30 M. hoog). Het was zelfs eens de 
standplaats van den resident, werd daarna die 
van een assistent-resident en thans van den con
troleur. Het plein, waaraan controleurs woning 
en kantoren liggen, is grooter dan men elders in 
de Lampongsehe ( istricten vindt en herinnert 
nog aan den vroegcren bloeitijd. Goenoengsoe- 
gili ziet de handelswaren langs en door zich gaan 
zonder er zelf veel profijt van te trekken. Alleen 
wat van het Westen wordt aangevoerd houdt 
er ten deelc halt tot tijdelijken opslag en verdore 
vorzending waarmee zich Chineesche hande
laars belasten, die tevens toko’s houden. Her
leving had dc Zuid-Sumatra-spoorweg kunnen 
brengen, maar deze buigt Westwaarts en gaat 
bij Boemiadji over de S poetih. Buiten de hoofd
plaats verdient vermelding: Tarabangi, 12 K.M 
Noordwaarts gelegen, een kleine kam po ng mot 
dicht op elkaar gebouwde huizen, die geldt als 
de zuiverst Lampongscho kampoeng, waar de 
adat onverflauwd voortbestaat; er zijn geen 
Chincczen en geen Palembangers. (Voor liet 
Rarëm-gejncd en de Aboeng-streek zio men 
aldaar

SËPOETIH. Een van de kleinere, zelfstandig 
in zeo stroomende rivieren, die door de grooto 
laagvlakto in het Oosten van Sumatra loopen. 
Zij behoort geheel tot de residentie Lampongsehe 
districten en ontspringt in liet heuvelland aan 
do Oostgrens van de residentie Bcnkoelon. De 
rivier stroomt in N.O. richting naar de afdco- 
lingshoofdplaats Goenoeng oegih, waar zich 
een brug bevindt voor den grooten weg Tëlok
bëtong—Menggala, dio hier de rivier snijdt. 
Boven"genoemde plaats is bij Boemiadji oen 
spoorbrug gelegd voor het Zuid Sumatra spoor
wegnet. Stroomafwaarts neemt de Sëpoetih 
haar belangrijkste linkerzijn vier op, de Pë

leiers voor Paradijsvogels, volgens Raffles de 
door de inlanders bij Bcnkoelen gegeven 

Horingvotrrl, Aethopyga siparaja. Zie 
MANDEK MANJEUSEUP.

SËPANG( mal.).ZieCAESALPINIA SAPPAN.
SËPAOEK. Linkerzijrivier van de Kapoeas in 

de afdeeling Sintang, W. Afd. v. Borneo, mondt 72 
K.M. benedenstrooms van Sintang in den hoofd
stroom uit. In den bovenloop wordt door de Da- 
jakseke bevolking goud gewasseken.

SEPASSERRI. Een moddorbron gelegen nabij 
de Noordkust van Nieuw-Guinea, niet ver van do 
monding, ■ er Sirami, een zoutwater-kreok, die 
wordt aangetroffen op ± 2S K.M. ten Oosten van 
de Kairivicr. Reeds op eenigen afstand is de bron 
waar te nemen door een rookpluim, die er uit 
opstijgt. De bron ligt bij den Noordelijken rand 
van een groote moddervlakte van Jk 1 K.M. mid
dellijn. Om de 3 i 4 sec. wordt een kolom mod
der opgeworpen. De moddervlakte bestaat uit een 
gestolde korst boven een diepe laag boete modder. 
In den omtrek is veel afgestorven hout. Door het 
maken van een knuppelweg is het mogelijk in de 
nabijheid van de bron te komen. Een witte neer
slag in den omtrek wijst op zwavel. Dc Papoea’s 
vermijden deze plek.

Ook in het heuvelland ten Zuiden van de Sira
mi wordt zulk een moddorbron aangetroffen, 
door de inboorlingen „gowoki” genaamd.

SËPAT ^m.\L ,jay.,soend.). Zie LABYRINTH-

naam 
aan een

van

weven van

naar

..VISSOLEN.)o/\ a. -
SËPATOE (KËMBANG) (vulg. mal.). Zie 

HIBISCUS ROSA-SINENSIS.
' SËPËKËN. Onderdistrict van het district enJ

. r de contr.-afd. Kangéan, regentschap en afdee
ling Socmënëp, residentie Madoera, omvattende 
vier bewoonde eilanden van den Kangéan- 
Arckipel (zio aldaar). De ass. wedono is op het 
belangwekkende eilandje van dien naam go- 
vestigd, dat, feitelijk .niet anders dan oen dorre, 
totaal onvruchtbare zandhoop, niettemin een 
zeer talrijke bevolking herbergt (ongeveer 8000 
zielen) en het centrum is van een druk handels
verkeer.

Het eilandje Sëpëkën is tevens de standplaats 
van een opziener der in- en uitvoerrechten en 
accijnzen. De bevolking, waaronder vele Ma- 
kassaren en Boegineezen, bestaat nagenoeg uit- 

*■ sluitend van handel, vischvangst en scheeps
bouw. Er zijn groothandelaren onder, die tot op 
Singapore zaken doen. Deze groothandelaars 
wisten £oE* voor korten tijd een groot deel der 
overige bewoners in een soort pandelingschap 
to houden, waartegen eerst zeer onlangs, door 
doeltreffende maatregelen van de Soemënëpsche 
afdeelingsbank, met vrucht is opgetreden. Dc 
Sëpëkëners behooren tot de stoutste zeevaarders 
van den Indischen Archipel.Ja f 

> - SËPOETIH. Onderafdeeling van de afdeeling 
j > Sëpoetih-Toelangbawang der residentie Lam- 

• " ' ■- pongsche < istricten, met de hoofdplaats Goe- 
noengsoegih Zij behoort grootendeels tot het 
stroomgebied der Sëpoetih (zie aldaar) en be
staat meerendeels uit vlak, moerassig land, dat 
over aanzienlijke uitgestrekheid is bedekt met 
wouden, waaruit de bevolking de boschproducten 
verzamelt, hetgeen een der belangrijkste mid
delen van bestaan vormt. Aan sawahbouw 
wordt weinig gedaan, men vindt meest ladangs. 
Pepercultuur is ook van eenig belang, maar de 
grond is op veel plaatsen zoo schraal, dat de



■
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ngoebooan, dio grootondools cvonwijdig met haar 
liep en veroorzaakt dat oen groote bocht wordt 
gemaakt naar hot Oosten om oen weinig beneden 
hot havontjo Tjabang op to nemen de rcchter- 
zjjrivicr Pëngadocngan, waaraan de plaats Soeka- 
dana, en vervolgens in do Java .zoo uit to storten. 
Hoewel het stroomgebied dozor rivier een uit
gestrektheid beslaat van 6600 K.M,* is zij toch 
slechts met handclsprauwen bevaarbaar en wel 
in den Westmoesson tot Goonoengsocgih, in den 
Oostmoesson alleen tot\ het vereenigingspunt 
inet do Pengoebooan. Do monding van do 
rivier is wel 750 M. breed, maar een drempel, 
waarboven bij laag water niet meer dan 2 voet 
water staat, veroorzaakt moeilijkheden bij liet 
binnenvaren.

SËPOETIH (mal.). Zie SINDORA WALLI- 
CHIf.

SËPOETIH-TOELANGBAWANG. Afdeoling 
van de residentie Lampongsche districten onder 
een Assistent-Resident met standplaats Mëngga- 
la en verdeeld in de 3 onderafdeelingen Toelang- 
bawang,S poetihenSökampong.Zicopdie namen.

SÉRA (SEIRA). Eiland behoorende tot de Ta- 
nimbar eilanden (zie aldaar); op de Noordkust 
ligt de kampong Wailootoe, waarvoor eene goede 
ankerplaats is. .Do bevolking houdt zich bezig 
met tripangvangst. /• ‘

SERAJA. Vulkaan in het O. van Bali; bestaat 
uit 3 toppen, waarvan de hoogste 1174 M. be
reikt. Maakt don indruk van een zeer uitgestrekto 
vulkaanruïno, waaraan geen spoor van eenigo 
werkzaamheid meer te bekennen is. Werd reeds 
in 1845 door Zollinger beklom mon (Jaarb. Top. 
Dienst 1912, 57 en 1915, 247).

SËRAJA ( mal.). Naam voor verschillende 
soorten van S/iorea, die timmerhout leveren.

SËRAJOE. De belangrijkste rivier van Mid
den Java en van de gansche Zuidkust des eilands, 
ontspringt op de Zuidhelling van den Prahoe. 
Haar langste bronrivier komt van den lioogston 
top van dien vulkaan, maar een kortere, die in 
een meer Zuidoostelijk gelegen ravijn ontstaat, 
draagt ter plaatse den naam Sërajoe. Langs 
den oever der oerste loopt over een half uur gaans 
de weg, die van het Diëng-plateau naarWono- 
sobo voert, door eoii allerliefelijkst dal, waar 
het riviertje in zachten loop door oen weide 
met ranonkels en viooltjes vloeit. Waar de rib
ben van Prahoe en Pakoowadja elkaar het dichtst 
naderen gaat dit dal over in een nauwe berg- 
klo f en dc weg volgt den smallcn rug, die tus- 
schen deze en het ravijn der tweede bronrivier 
is gelegen. Na beider vereeniging stroomt de 
rivier langs Kedjadjar, waar de wegen van 
Poerworedjo en Ngadirëdjo (afdeoling Temang- 
goeng) naar den Diöng samenkomen, en schiet 
«lan in woeste vaart vlak langs den steden voet 
van den Tëlèrèp en daarna langs den Sindoro- 
voet. Hier noemt ze van do Westzijde de splcet- 
▼ormigc afwatering van liet Tolüga Mèndjèr, 
h(;t grootste der Diöng-moertjes, op. Thans gaat 
de rivier in steeds nagenoeg Zuidwaartschcn 
Joop den Westrand van het hoogland van Ledok 
Tolgen, het Bagëlènseho Tempo, zooals Bud- 
dingh dit vruchtbare, dichtbevolkte, in fraaie 
berglijst gevatte landschap noemde. De Sërajoe 
krijgt er haar meeste water van do Sindoro- 
hellingen on stroomt er langs hot lovondige, 
vriéndelijke Wonosobo (790 M.), mot schoone 
ligging en heerlijk koel klimaat.

: > Waar de Sërajoe bij Leksono haar gro tste zij
rivier in Ledok opneemt, de Bëgaloch, die van 
don Klèdocng-pas tusschen Sindoro on Socm- 
bing af9trbomf,”gaafc ze dc richting van deze 
naar het Westen volgen. Het dal vernauwt zich 
hier tusschen hot Leksono- en het Midangan- 
gebergte; dc rivier vormt over enkele kilometers 
do grens tusschen Banjoomas cn Këdoe (afd. 
Wonosobo) en neemt dan de Kali Toelis op, 
dio van hare bron op bet Diëng-plateau af grens
rivier tusschen beide residenties is. Bij de samen
vloeiing botreedt de Sërajoe de residentie Ba- 
njoemas on doorstroomt nu een tweede vrucht
baar landschap, hot hoogdal van jBandjarnëg&ra 
(288 M)., bij welke plaats zij door "do aan de 
Toelis evenwijdig gaande Mërawoe versterkt 
wordt. Westwaarts gaat dit vlakke hoogdal 
over in een wat smaller en sterker hellend dal- 
stuk, dat toegang goeft tot de vruchtbare meer- 
v.lakte van Banjocmas, die do Sërajoo in tal 
van bochten langs den Zuidrand doorstroomt, 
dicht nabjj den voet van het merkwaardig 
gevormde Zuid-Sërajoe-ketengebergtë.|Kbrt voor 
de hoofdplaats wordt do rivier zeer**versterkt 
door do waterrijko Kali Klawing, die vele der 
talrijke on krachtige beken van den Slamat 
opneemt. Ton Noorden der stad Banjoemas, 
die op slechts 16 M. hoogto is gelegen, verrijst 
een kleïno hcuvolrij uit don oover, zoodat deze 
plaats een zeer schilderachtigo ligging heeft. 
Maar wel het fraaiste deel van den rivierloop 
is de kloof, dio do Sërajoe door het Zuid-Sërajoe- 
gebergte heeft uitgeschuurd en waardoor het 
meer van Banjoomas is loeggeloopen. Langs den 
Oostoever is in dit schoone, steilwandige dwars- 
dal juist nog plaats voor oon reeks van dorpen 
en dien oever volgt ook de stoomtram naar 
Poorwokörto. Kort vóór do kloof neemt de 
rivier de van don Salak komende Logawa, 
kort or na dc Tadjoom op, welke laatste ook haar 
doorbrekingsdal door hetzelfde gebergte, meer 
Westwaarts heeft. De Sërajoe betreedt nu in 
uiterst tragon loop de moerassige strandvlakte, 
waar zo nog oen paar scherpe bochten vormt, 
om dan mot een wijden, zakvormigen mond, 
die in den Oostmoesson aan sterke verzanding 
is blootgestold, don Oceaan te bereiken. Een 
prauwenkanaal verbindt liaar mot de reedo van 
Tjilatjap en maakt het dus mogolijk, do sterke 
branding'op de bank voor den mond te ont
gaan.

Een rivier, waarvan het stroomgebied zich 
over zoo aanzienlijke lengte van West naar 
Oost, dus in do richting der hoofdketenen uit
strekt, moet in den regentijd een groote water
massa afvooron en door den loop door de kloof 
moet deze stork opgestopt worden. Berucht is 
de bandjir van Fobruari 1861. toen het water te 
Banjoomas in don nacht van 22 op 23 Februari 
10 Motcr hoog op don grooten wog moot hebben 
gestaan (zio vorder Vet hls Java, 2e druk,. III,. 
161), .Gegevens omtrent verval, stroomsnelheid 
en vermogen zijn voor de Sërajoe niet gepubli
ceerd; aangaando de bevaarbaarheid wordt 
slechts vermeld, dat deze tot bijna 45 K.M. 
van den mond reikt.

Het Sërajoo-stroomgebied is in technisch be
heer bij do Irrigatio-afdooling Sërajoe, dio het 
gewest Banjoomas en hot voormalig gewest 
Bagëlèn (thans bij Këdoo) omvat (vgl. BE
VLOERINGEN, Deol I, blz. 296-7). Reeds zijn
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*zichten grooto overeenkomst met Koerintji, waar
om wij voor verdere bijzonderheden (ook voor 
do geraadpleegde bronnen) daarheen verwijzen. 
Tijdens de expeditio onzer troepen tegenKoerintji 
in 1903 boden Sërampas en S.ci Tënang, schrifte
lijk, onvoorwaardelijk hun onderwerping aan, 
dio aanvaard werd; aanvankelijk werden beide 
landschappen gesteld onder Moko-Moko (rosi- 
dontio Benkoelen), doch nog in hetzelfde jaar 
werden ze gebracht onder Djambi en voorloopig 
gevoegd bij do contrölc-afdeoling Bovon-Tëmbösi 
om bij do reorganisatie in 1906 gebracht to wor
den onder de contröle-afdeeling Banglco. 

SÉRAN. ZieCERAM.
SÉRANG. Afdccling en regentschap der resi

dentie Bantam, groot 1369 K.MA Het omvat 
tevens het gebied van de vroegere afd. Anjër 
(zie aldaar) en beslaat het Noordelijkste deel 
van liet gewest; grenst ten Z. aan de afdeelingen 
Lëbak en Pandéglang en vormt twee contrölo- 
afdeclingen, nl. Sérang, omvattende de distric
ten Sérang, Tjiroeas (hoofdpi. Tjiteureuplor), 
Pontang (hoofdpi. Begog) en Tjikandi (hoofdpi. 
Prigi'; en Tjilëgon, omvattende do districten 
Tjilégon, Anjër (hoofdpi. Anjër lor) en Kra- 
matwatoe. Het aantal desa’s bedraagt 510. 
Het langs de Bantambaai en de Javazee ge
legen Oostelijk gedeelte bestaat uit alluviale 
gronden, welke in het N.O. moerassig zijn; 
in liet grootste deel van de districten Tjiroeas 
en 'Tjikandi maken witte puimsteentuffen, die 
door verweering een grijsbruine kleur hebben 
gekregen, het hoofdbestanddeel van den bodem 
uit. He Westelijk gedeelte is bergachtig; in 
het N.W. ligt do berg Gëdé.

De voornaamsto rivieren van deze afdeeling 
zijn de Tji Doerian, lager Tji Kandé goheeten, 
grensrivier met de residentie Batavia; de Tji 
Oedjoeng, do belangrijkste rivier der residen
tie, welke by haar loop door do afdeeling voor 
kleine, inlandsehe zeeschepen bevaarbaar is on 
de Tji Bantën, welke langs de hoofdplaats 
stroomt. De Tji Kandé staat door het Sultans- 
kanaal of kanaal van Tirtajasa met de Tji 
Oedjoeng of Tji Pontang, — zooals deze rivier 
dich t bij hare monding heet 
De Noordelijkste punt van de door haar ge
vormde delta heet Tandjoeng Pontang. In de 
afdeeling worden nagenoeg geene crfpachts- 
perc celen, maar wel tweo grooto particuliere 
landerijen aangetroffen, nl. Tjikandi-Ilir on 
Tjik andi-Oedik, samen cene oppervlakte be
slaande van bijna 43.000 bouws, met eene be
volking van 76.000 zielen (1 Jan. 1911). Even
als op deze landen, wordt in de geheele afdee
ling hoofdzakelijk rijst verbouwd, terwijl do 
klappercultuur zich zeer heeft uitgebreid. Op 
de Tjikandilandon komen nog voor sirih on 
pinang, benevens rubber.

Ia het regentschap Sérang wordt Javaansch 
gesproken. Dat ook in dit deel der residentie 
de Soendanoesche taal wordt gebezigd, evenals 
in de drie andere regentschappen van Bantam, 
blij let uit de namen van bergen, rivieren, moren 
on desa’s,» welke Soendaneesch zijn.

Niet alleen in taal, maar ook in voorkomen 
en Karakter ja de bevolking

in hot Sërajoe-dal vorschillcnde irrigatiowerken 
aangelegd.

SÉeAK (mal.). Zie UIL.
SËRAMPAS. Landbeschrijvin g.Land- 

streok in het Z.O. der afdeeling Bangko, residen
tie Djambi. Het wordt in het N. begrensd door do 
Bt. Mësoerai (± 2500 M.), Bt. Oeloe Nilo, Bt. 
Soombing (een werkende vulkaan) en Bt. Tëbat- 
talas (2050 M.), in het W. en Z. door den Barisan 
keten, in het O. door het landschap S.ei Tënang. 
Do in het Z. van S ei Tënang ontspringende Aor 
Dikit doorstroomt dit landschapinalgemeenWcs- 
tcl. richting onderden naam van S. MëntÖnang; 
er wordt goede koffie geteeld. De vruchtbare bo
dem is van vulkanischcn aard; behalve dat hij 
op sommige plaatsen zwavel en goud moet be
vatten, is het voorkomen van andere delfstoffen 
mot bekend.

Bevolking. De Mohammed, bevolking, 
in 1895 bij benadering geschat op 2000 personen, 
is eene vermenging van bewoners der Djam- 
bische Benedenl. (zoowel de oorspronkelijke als 
do in die streken gevestigde afstammelingen 
van Jav. kolonisten) cn Minangkabausche Ma- 
leiers, terwijl ze in uiterlijk voorkomen veel over
eenkomst heeft met den Maleier van Sum. 
Westkust. De kleeding der mannen bestaat uit 
een korte kain van wit katoen, door een buik
band opgehouden, terwijl sommigen bovendien 
een korte broek dragen. Het bovenlijf is verder 
bedekt met een om de schouders geslagen stuk 
katoen van eenige M. lengte, terwijl het hoofd 
gedekt is door een muts (kopiah), of door con. 
eenige malen om het hoofd gewonden stuk wit of 
gekleurd katoen. In den gordel steekt gewoonlijk 
een kris of sèwar. Aanzienlijken dragen de bekende 
sëleowarAt jèh (wijde brojk)en baadje en een ander 
model hoofdbedekking. Het hoofdhaar wordt 
zoowel kort als lang gedragen. Jonge meisjes 
dragen gew'oonlijk enkel een kain; gehuwde 
vrouwen nog een stuk katoen van 2 M. lengte 
om het lichaam geslagen en in een wrong boven 
de borsten vastgemaakt. Bij feestelijke gelegen
heden zijn zij gekleed met saroeng en nauw
sluitend baadje (badjoe koeroeng) van rood of 
zwart katoen. Meisjes onderscheiden zich door 
een witten, gehuwde vrouwen en weduwen door 
een zwarten hoofddoek; de eersten (en soms 
jonge gehuwde vrouwen) tooien zich o.a. met 
armbanden van kralen, koper, zilver of goud, met 
halskettingen (van aaneengeschakelde Mcxi- 
eaansche of Chin. dollars) en met oorringen (soc- 
bangs), dikwijls zoo zwaar, dat zij het inschcuren 
der oorlellen veroorzaken, waardoor de oorgaten 
buitengewoon groot worden. De huizen der be
woners onderscheiden zich in vorm gewoonlijk 
niet van de Maleische.

Het landschap bestond in 1895 uit slechts één 
district (thans ressorteert het onder het districts
hoofd van Bangko); verdeeld in zeven doesoens 
(allo gelegen in het Z. gedeelte) en elke verdeeld 
in een aantal soekoe’s enz., (evenals in Koerintji). 
Het hoofd draagt den van den Sultan van Djam
bi (wiens suprematie erkend werd, doch die zich 
weinig om Sërampas bekommerde) ontvangen 
erfelijken titel van Pamoentjak.

Geschiedenis. Van de geschiedenis van 
het landschap is zoo goed als niets bekend (op 
het einde van 1804 en begin 1805 werd het, even
als Soengei Tënang door een Engelsche expeditie 
getuchtigd). Overigens vertoont het in alle op-
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in verbinding.

van het regentschap 
Sérang van de overige bevolking van Bantam 
onderscheiden. Hot w ren wel grootendeels Ja- 
vaaen, maar ook Bocgineezen, Lampongers en 
andere Maleiers, die zich in vroeger eeuwen in
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SËRDANG. Het landschap Serdang, dat dool 
uitmaakt van dc ondcrafdceling van dien naam, 
is samengesteld uit:

ci. eigenlijk Sërdang
b. Sént-mbah met 'l’andjocng moeda,
c. du Batakdoesocn,
d. Serbadjadi,
c. Perl) oengan, ^
/. Dënai.
In het bestuur van eigenlijk Sérdang laat do 

Sultan zich bijstaan door do wazirs over do vier 
districten Kampong baroe, Kampong bësar, 
Kampong doerian en Rantau pandjang.

De vroeger bestaan hebbende waardigheid van 
Radja Moeda werd in Serdang, evenals dat 
elders reeds te voren was geschied, bij supple- 
t ire overeenkomst van 14 Maart 1910 afgo- 
schaft. In de onder b, d, e, on / geno.-mdc onder
deden van het landschap wordt het bestuur 
namens den Sultan g. voerd door zijne wakils 
met den titel van Këdjoeroean. Over de Batak- 
doesoen heeft do Sultan ook een wakil aangc- 
steld; hoewel het sub b. geno. mde Sënèmbah 
eigenlijk ook tot de Doesoen behoort, heeft dit 
gedeelte toch een eigen rechtstreeks aan den 
Sultan ondergeschikt hoofd (de Këdjoeroean). 
Voor verdere bijzonderheden omtrent de in
richting van het bestuur wordt verwezen naar 
het in 1907 gesloten politiek contract, dat ge
lijkluidend is met dat der overige landschappen 
in het gewest Oostkust van Sumatra.

Geschiedenis. Sërdang was van ouds 
een onderhoorigheid van Siak. Omstreeks 1855 
werd het door Atjèh bezet en gedwongen de 
Atjèhsche vlag to voeren. In 18G2 werd het door 
ons aan Atjèhschon invloed onttrokken en do 
Sultan legde op 16 Aug. van dat jaar de gewone 
verklaring ter erkenning van dc souvereiniteit 
van het Gouv. af, daarbij tevens weder den 
Sultan van Siak als opperheer erkennende. Bij 
contract van 2:1 Juni 1884 evenwel deed laatst
genoemde Sultan togen schadeloosstelling alge- 
heelen afstand van do suprematie over Sër
dang.

SËRDANG. Ondcrafdceling van de afdeeling 
Heli en Sérdang van hot gewest Oostkust van 
Sumatra, bestaande uit het door een Sultan be
stuurd landschap (zie aldaar) van dien naam. De 
hoofdplaats Locbock Pakain,standplaats van 
den controleur en "een" luitenant der Chineezen, 
bestond in 1905 uit d: 2700 inwoners, waaronder 
een 10 tal Europeanen, ± 1000 Inlanders, ± 
1000 Chineezen en 750 andi re Vreemde Oosterlin
gen ; de Sultan woont to Pëbaoengan (zie aldaar). 
Door do gunstige grondgesteldUcKl en het aan
gename klimaat lovert do landbouw goode uit
komsten op, al is do hoedanigheid van den grond 
dan ook niet zoo geschikt voor do tabakscultuur 
als in Dcli on Langkat; bohalvo tabak worden 
in dezo ondorafdoeling voornamelijk rubber 
(hevea brasiliensis) en voorts ook nog klapper- 
boomon on een weinig koffie (robusta) geplant. 
In do hoogergolegon stroken drijft do Batak-be- 
volking dc rijstcultuur op natte velden; men is 
doende daaraan uitbreiding to geven. Voor \ er- 
doro bijzonderheden wordt \ erwe en naar do 
ar ikelen OOSTKUST VAN SUMATRA en 
DELI.

SËRDANGSCHE SCHOOL. Zie ONDERWIJS. 
Deel III, blz. 95.

SËRÉ (jav.); sërai (mal.); sèrèh (soend.); ga-

Noord-Bantam vestigden; vandaar dat er tus- 
schen den Noord-Bantam mor en don Javaan 
van Midden-Java een groot verschil bestaat.

SÉRANG. Hoofdplaats van do residentie Ban- 
‘ tam en van do afdeeling on hot gelijknamige 

district Sórang, gelegen aan do Tji Banton op 
25 M. zeehoogte. Op het eind van 1905 had do 
plaats d: 6000 inwoners, nl. ± 200 Europoanon, 
± 4900 inlanders, 830 Chineezen, 80 Arabieren 
cn 50 andere Vreemde Oosterlingen. Het is 
een lief gelegen plaatsje, dat bijna overal van 
stroomend water is voorzien en daardoor ook 
in den drogen moesson zijn groon en frisch voor
komen behoudt. Het ligt aan beide zijden van 
den grooten postweg cn is door een spoorweg 
met Batavia verbonden. Aan de ruimo aloen- 
aloen liggen het residentichuis, do rogentswo- 
ning en de Protestantschc kerk, die ook bij de 
Roomsch-Katholieke gemeente in gebruik is en 
in 1897 geheel is hersteld. Tegenover de regents- 
woning ligt het fort, dat van twee bastions is 
voorzien en eene bezetting van eenc compagnie 
infanterie heeft. Het voornemen bestiat dit 
garnizoen te vervangen door gewapende politie
dienaren.

Do weinige Europeanen wonen aan den post
weg, in de nabijheid van het residentichuis; de 
inlanders en Chineezen voornamelijk in het 
Noordelijke gedeelte der plaats. De Chineezen 
en enkele Europeanen drijven een levendigen 
handel in rijst, copra, petroleum, koffie en lijn
waden; de kleinhandel, welke te Sórang zeor 
bloeit, is grootcndeels in handen van de inlanders.

SÉRANG. Rivier op Java, residentie Sema- 
rang, in den benedenloop op do kaarten wel 
Tanggoelangin gehecten, naar hot gelijknamige 
dorp bij de kruising van den postweg. Bij de 
bevolking is deze naam echter niet in gebruik 
voor do rivier. Zij vormt de grens van dc afdco- 
ling Dëmak met de afdeolingen Grobogan, Koe
does cn Japara. Van do bronrivicren, die op 
den Mërbaboe ontspringen, zijn de voornaamste 
de K. Gading cn de K. Bèntèng, die zich op Solo’s 
grondgebied vercenigen tot IC. Sórang. Een 
groote rechterzij rivier is de Locsi; zie over 
haar lengtedal BLO RA on GROBOGAN. Over 
de waterwerken te Sëdadi zie DEMAKSCHE 
WATERWERKEN; over die to Wilaloong zie 
OEN DAK AN en KOEDOES.

SERANG-LAO. Zie C E RA M - LA O ET.
SËRAPAT (mal.). Algemeene naam voor 

rubberlianen. Zie b.v. URCEOLA en WIL- 
LUGH BE IA.

SÉRASAN. Eiland behoorendo tot do Natoona 
groep Zie POELAU TOEDJOEH.

SËRtÖDJADI. Een volgens Ind. Stb. 1914 
no. 87 tot de afdeeling Oostkust van Atjèh behoo- 
rende onderafdoeling, staande onder een civiel- 
gezaghobber mot standplaats Lököp, en omvat
tend het gebied van Ködjoorön Aböq, van Pë- 
ngoeloc Pënarón, van Këdj rón Tandól en van 
Pëngoeloc Djëmóh, zoomede het tot hot gebied 
van Ködjoer n Pëtiambang (Gaj ö Looös) belioo- 
rend complex van ga rap ngs, genaamd Tampös 
en gelegen aan de samenvloeiing der Poenti mot 
do Tanp rrivior. Eigenlijk komt de naam Sër- 
bödjadi alleen toe aan het ressort van Këdjoo- 
rön Aböq, oen nog maar óen eeuw oude kolonie 
van Gajö’s uit Döröt op do N. hellingen van het 
hooggebergte, dat het landschap Pcureulaftin hot 
Z. begrenst. Zie voorts: GAJÖLAND.
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stand uit, waarbij bijkans het geliecle etablisse
ment. word verwoest. Nadat deze opstand door 
Michicls was gedempt werd het proefstation- 
wel weder opgobouwd en ccne kweekschool' 
voor landbouwkundige ambtenaren daaraan 
verbonden, doch in 1834 definitief opgeheven.

Het volgend jaar werd hij benoemd tot resi
dent van Banjoemas, in 1839 tot resident van> 
Rembang, vertrok toen met een tweejarig verlof 
naar Nederland en word bij zijn terugkeer in- 
1841 bevorderd tot gouverneur van de Mo- 
lukkcn. Hier ijverde hij inzonderheid voor de 
opheffing van het gouv. monopolie en de ont
wikkeling van het particuliere ini iatief. In 
1845 verzocht hij zijn pensioen en kcerdo naar 
Nederland terug. In zijn sterfjaar werd hij 
in don Ncd. adelstand opgenomen. Hij overleed1 
in 1868 te ’s-Gravenhage. Van zijne hand ver
schenen eene Lofrede op J. P. Coen, eene- 
Levensschets van den comm.-gen. Du Bus de 
Gisignies en een gedenkschrift „Mijne loop
baan in Indië”.

SËRIMPEI. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

SËRIMPI. Danseres aan de vorstenhoven op- 
Java. Zie DANSEN.

SËRINDIT. Sëlindit (mal.) of Lisik (bat.). 
Naam in West-Sumatra gegeven aan eene 
Papegaai-soort, Loriculus galgulus, op Billiton 
en Mendanao Këlinsak. In het Javaansch Slin- 
dit. Op Celcbes heet Loricnlus stigmatus Tirdito.

SERING (INDISCHE). Zie MELIA AZEDA- 
RACH.

SËRKAJA (o.-jav.). Zie ANONA SQUA- 
MOSA.

SËRMATA. Eiland in dcTimor-zee, behoorendo 
tot do Locang-Sërmata-groep (zie LOEANG). 
Hot is het grootste eiland van die groep, lang en 
smal, bestaande uit een rondtoppig, meest met 
alang-alang begroeid heuvelland, tot ruim 400 
M. hoog, grootendeels uit oude gesteenten be
staande, maar hier en daar door koraalkalk be
dekt. De kusten zijn steil, zonder ankergronden. 
Op het geheele eiland is slechts één beekje, ont
springende oj) de Bero en in het Noorden bij 
kampoeng Djerwali (waar de O.-I.O. vroeger een 
kleine bezetting had) in zee uitmondende. De 
voornaamste voortbrengselen zijn djagoeng, ka
tjang en oebi, die in zulke hoeveelheden worden 
aangeplant, dat ze ook naar de naburige eilanden 
worden uitgevoerd. Behalve met deze producten, 
voedt zich do bevolking met rijst, veel vleesch, 
visch, schelpdieren en schildpadden. Van de hui
zen zijn sommige op palen, andere op den grond 
gebouwd, en vereenigd in een 12tal langs de kus
ten liggende nëgriën, welke worden bestuurd 
door orang kaja’s bijgestaan door oudsten. Voor 
aanvallen van buiten zijn deze nëgriën niet hoo- 
ge, dikke steenon muren omgeven. Do bevolking 
bestaat uit heidenen on is verdeeld in twee klas
sen, vrijen on slaven; de laatsten verrichten ech
ter hetzelfde werk als de overigen; in liet alge
meen zijn de bewoners zeer werkzaam en vrij wel
varend.^ U'

SER MO WA IRIVI ER. Op Noord Niouw-Gui- 
nea. Zij valt in zee ten Westen van T. Kamdara. 
Zeer waarschijnlijk ontspringt de Sermowai ten 
Zuiden van het Sëntanimecr, stroomt mot weinig 
verval tussehon twee evenwijdig loopendo berg
ketens in N. W. W. richting tot ongeveer den 140en 
lengtegraad, breekt zich daar met groot vervaL

rama koesoc (tern.); korma koesoc (mal. men.); 
sarimbata (minah. landst.); sanggé-sanggó 
(bat.); sëré mangat bi (atjêu).

Soort van Andropogon Linn., fam. Gramincac.
Meestal wordt hiervoor opgegeven A. Schoenan- 

thvs L. Daar echter niet bekend is, dat deze soort 
op Java voorkomt, wordt denkelijk A. Nardus 
L. bedoeld. De jonge wortels van het gras worden 
als specerij bij de spijsbereiding gebruikt; men 
stookt er ook f-one vluchtige olie *(verg. GRAS
OLIËN, I, 817) uit, die bij allerlei aandoeningen 
uitwendig wordt aangewend. Wegens de over
eenkomst in den vorm van ziek suikerriet met 

is de bekende ziekte bij het suikerrietdit gras,
Sëré-ziekte genoemd ; zie hiervoor bij SUIKER.

SËRÈH (KI) (soen-p.). Zie CINNAMOMUM 
PARTHENOXYLON.

SËRÈNDJAJA. Kleine rivier in de afdeeling 
Langkat, gouvt. Oostkust van Sumatra, met velo 
uitwateringen in de straat Malaka. waardoor een 
delta gevormd wordt. Het grootste eiland van 
die delta is Poelau Koempai, bekend door de 
herhaalde rooverijen, die aldaar in vroeger jaren 
door Atjèhers werden bedreven. De meer land
waarts gelegen streek, door de Sërèndjaja door- 
stroomd, bezit uitgebreido peper-aanplantingen 
van Atjèhers, die zich daar bepaaldelijk voor 
deze cultuur gevestigd hebben.

SËRIAWAN (KËMBANG) (batav. mal?). 
Zio SPILANTHES ACMELLA.

SËRIDING (IKAN) (mal.). Zie KORENAAR- 
VISSCHEN en ZEEBAARS.

SERIÈRE (GUILLAÜME DE). Geboren in 
1788 te Naarden, als zoon van een WaaLschen 
predikant. Hij studeerde te Leiden in do theo
logie, werd in 1811 beroepen als Waalsch predi
kant te Zutfen, waar hij sinds 1816 tovons als 
professor in do geschiedenis en aardrijkskunde 
aan het gymnasium optrad, en de Waalsche 
gemeente te Deventer bediende. In 1821 met 
zijn gezin naar Indië vertrokken, werd hij 
provisioneel als predikant te Batavia aangesteld, 
dcch was tot 1824 werkzaam bij het Gouverne
ment ten behoeve van onderwijs, kunsten en 
we' enschappen. Tevens redigeerde hij de offi- 
cieele Javasche Courant, en ontving eene maan- 
delijksehe toelage als historieschrijver van N.-I. 
Van 1825 tot 1828 was hij predikant te Soera- 
baja, ging daarop als ambtenaar le ld. over 
in burgerlijken dienst en werd belast met do 
bewerking eener statistiek van Java. In 1829 
trad hij op als secretaris van de commissie 
tot herziening van het stelsel van Landelijke 
Inkomsten, daarna als directeur van het land- 
bouw'-etablissement en proefstation Tjilankap 
(Krawang) met den titel van ass.-resident. 
Hier verkreeg hij goede uitkomsten mot de 
cochenille-cultuur, maar vooral mot de thee- 
cuLuur, waarvan hij als de grondlegger was 
aan te merken. Van het Gouv. ontving hij 
deswege eene tevredenheidsbetuiging; later, 
in 1867, werd hem door de commissie voor de 
wereldtentoonstelling te Parijs do gouden me
daille geschonken wegens zijne verdiensten 
voor dit cultuurgewas. In zijn gedenkschrift 
noemde hij zich als degene, die het eerst de 
cul uur en fabricatie van thee op Java tot stand 
had gebracht.

In 1831 werd hij tot resident van Krawang 
benoemd. Het volgend jaar echter brak onder 
het Ghineesche werkvolk te Tjilankap een op-
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: in N. richting door liet gebcrgto heen en bowcegt 
zich in algemeen Noordelijke richting door do 
vlakto naar zee. In den benedenloop is deze 
rivior 40 & 50 M. breed en zeer diep. Bij hoog 
water worden do oevers overstroomd; hot bosch 
is hier dan ook i 1 en mot dun onderhout bezet. 
Op ±10 K.M. van do monding valt do Sokoato, 
eon belangrijke zijrivier, er in. Boven het ver- 
eonigingspunt wordt de Sermowai geleidelijk 
smaller tot 25 & 30 M.; in do hier sterk kronkelen
de rivier komen weldra grind- en rolsteenbanken 
voor; op do oevers vertoonen zich hier heuvels. 
In dit gedeelte is een waterval van ± 50 M. 
hoogte; daarna stroomt do rivier weder over 
grooten afstand door vlak terrein. De Sermowai 
is over ongeveer 40 K. M. met prauwen van 
geringen diepgang bevaarbaar.

In het beneden-stroomgebied van deze rivier 
huist de Saweh-stam (zie PAPOEA’S, sub V 
ten vierde); in den bovenloop houden zich de 
Taboo’s op (zie PAPOEA’S, sub V ten vijfde), 
die een zwervend leven leiden.

SÉPO (soend.). Zie OTTERS.
SËROEA. Eiland met vulkaan in de Banda-

fische collecties uit Ncd. O.-Indiö naar Leidon 
gezonden, werd de instelling in de overzeesche 
bezittingen en elders bekend, werden bezitters 

voorwerpen tot schenking of tot geven in 
bruikleen uitgelokt.

De vreugde over deze uitbreiding van het snel 
opbloeiend en van zoo grootc beteekenis ge
worden Museum werd bij Serrurier in toene
mende mate getemperd door de ten eencnmale 
onvoldoende huisvesting van de aan zoo velerlei 
oorzaken van bederf blootstaande verzamelin
gen; voortdurend sterker deed zich de behoefte 
aan ruimte gevoelen. Aan noodkreten liet de 
directeur het niet ontbreken; eerst verscheen 
(1893) M u s e u m of pakhuis? daarna 
Museum of mesthoop? Toen ook deze 
roep niet beantwoord werd en de poging om het 
Museum naar Amsterdam over te brengen mis
lukt was, nam Serrurier 22 Augustus 1896 zijn 
ontslag als directeur en vertrok naar Indië, 
hij 28 October d. a. v. aan het Gymnasium Wil
lem III benoemd werd tot leeraar in de aard
rijks- en volkenkunde, bij welken werkkring hij 
nog gelegenheid vond als secretaris van het Bata- 
viaasch Genootschap en als conservator 
het museum dezer instelling werkzaam te zijn. 
Hij overleed te Batavia den. 7dcn Juli 1901. 
Van het Japanschc woordenboek zijn de letters 
A, O en B verschenen, de laatste in 1892, en de 
uitgaaf is op last van den Min. van Koloniën 
gestaakt. Voltooid daarentegen is De Wajang 
pcerwa, cene ethnologische studie, Leiden 1896, 
bestaande uit een verzameling van 21 platen met 
tekst in 4°. (verkorte editie in 8°.). Behalve een. 
aantal opstellen in vaktijdschriften, kan nog 
vermeld worden de catalogus van Japanscho 
boeken te Leiden. Van de in 1890 gecon
stitueerde Maatschappij tot bevordering van het 
natuurkundig onderzoek der Nedcrl. koloniën, 
die de Borneo expeditie (A. W. Nieuwenhuis) 
de Siboga expeditie (Max Wcber) en de Nieuw- 
Guinea expedities (Lorentzen van Nouhuys,enz.) 
op touw zette, is Serrurier de stichter on was hij do 
secretaris. (A. A. W. Hubrecht in De Gids 1901, 
539; G. Schlegel in T’oung Pao, Oct. 1901; J. 
D. É. Schmeltz in Int. Arch. f. Eihn. XIV, 137; 
H. ten Kate, Lindor Serrurier herdacht, Tokyo, 
1902).

SËRWAROE. Voornaamste plaats op het ei
land LÈTI, zie aldaar.

SËSAJAP. Grootc rivier in de Tidoengscho 
landen (N. O.-lijk gedeelte van de residentie 
-Z. en O.-afd. van Borneo). Zie BORNEO, IV, H.

SESAMUM INDICUM L. Eam. Pedaliaceae. 
Sesam, Gingelly, Tcelseed; Bidjan, Lënga 
(mal.), Widjón (Jav., soe.vd.). Eenjarige kruid
achtige plant, die bijna 2 M. hoog kan worden. 
Een zeer oude cultuurplant van onbekende 
herkomst, thans over alle warmere doelen der 
aarde verspreid. Het zaad levert do bokendo 
sesam-olie, die in Europa voor velerlei doeleinden 
wordt gebruikt, in Indië vooral als haarolie, 
spijsolie en voor geneeskundige doeleinden. Men 
plant widjèn zelden alleen, meestal met andere 
cultures samen, zoo b.v. tusschcn do katoen 
in Palombang, en op Java tusschcn rijst on mais. 
Het zaad is rijp in 4^ a 5 maanden na het 
zaaien. Vóór het openspringen van do zaaddoozen 
worden de planten afgesneden on gedroogd. 
Men kan dan het zaad uitschudden of uit
dor schon. Het is zeer verschillend van kleur
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zeo; deze laatste is een 650 M. hooge afgoknotte 
kegel, met een hoofdkrater, waaruit naar het 
O. twee duidelijke lavastroomen zijn gevloeid, 
dio beide nog versch en bijna onbegroeid zijn 
(Verbeek, Molukkcn, 577, Fig. 500 — 502). De 
vulkaan wordt door Junghuhn Logolala ge
noemd (Java III, 1236). Erupties worden door 
hom opgegeven van 1683, 1694 en Sopt. 1844; 
Verbeek noemt echter 15 Juni 1687, 4 Juni 
1693 en Aug. 1844.

SËROEDOENG (bat.). Zie GIBBON.
SËROENE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
SËROENEI. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
SËROET (.tav.). Zie STREBLUS.
SERRURIER (LINDOR). Geboren 21 Dec. 

1846 te Dordrecht, waar zijn vader Waalsch pre
dikant was, beproefde hij, na de schooljaren, eerst 
in hef landbouwbedrijf, daarna in den tuinbouw, 
vervolgens in het notariaat een werkkring te vin
den en bracht het in laatstgenoemd vak tot can- 
didaat-notaris. Een o oproeping van de Japanschc 
regecring, die Hollandsche jongelui als werk
krachten verlangde, gaf Serrurier aanleiding Ja- 
pansch te gaan studecren bij Prof. J. J. Hoffmann. 
Nadat gebleken was, dat de in Japan vacante 
plaatsen reeds van Ncd.-Indië uit waren bezet, 
werd Serrurier belast met de uitgaaf van het 
Japansch-Nedcrlandsch woordenboek van Hoff
mann. Hij ging daarop in de rechten studecren 
aan de Leidscho hoogcschool, waar hij 23 Sopt. 
1873 werd ingeschreven on 5 October 1877 cum 
lande promoveerde op stellingen. In laatstge
noemd jaar werd hij benoemd tot conservator 
van het Ethnographisch Museum te Leiden on in 
1881, na hot ontslag van Leemans, tot directeur 

deze instelling. Van het Japanschc woorden
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boek begon toen een en ander te verschijnen. Met 
kracht breidde hij do verzamelingen van het 
Museum uit en wist het aantal voorwerpen ge
durende zijn directoriaat te verdrievoudigen. 
Hij bracht er eenc anthropologische afdeeling 
tot stand en schiep do verzamelingen uit den 
Stillen Oceaan, uit Afrika en Amerika, wereld- 
doclen waarvan bij zijne komst slechts weinig 
aanwezig was. Meer en meer werden ethnogra-
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« Otakwa beschouwde. Het punt, waar de Setekwa 
on Otakwa samenvloeien, ligt op 4° 47' 26" Z.B. 
en 137° 19' 1” O. L. In tegenstelling met do 
Otakwa, worden aan de Setekwa geen neder
zettingen aangetroffen.

SËTJANG ( mal., jav., soexd.). Zie CAESAL- 
P1NIA SAPPAN.

SEULAWAÏH AGAM. Zie bij GOUDBERG.
SEULIMEUM. Standplaats van den controleur 

eener gelijknamige onderafdeeling der afdceling 
Groot-Atjèh. Do onderafdeeling omvat de sagi 
der XXII Moekims en de geografisch meer tot 
de Pidiëvallei behoorende VII Moekims Pidië, 
met eene bevolking van ruim 37.000 Atjèhers 
(w. o. 12.856 geregistreerde mannen), ruim 1100 
andere Inlanders, 460 Chineezen, een 20-tal an
dere Vreemde Oosterlingen, en 65 Europeanen 
(1915).

De sagi der XXII Moekims, Atj.: Doeaploh- 
doea, bestaat uit: hot oelèëbalangschap VII 
Moekims Ba'et (Moekims: Lam Teungöh, Aneu4, 
Batèë, Sibrèë, Ateuë4, Kroeëng Ma4, Lam Kra4, 
Lam Meulo, Loesoe, Ba4ét-, Lam Ara); het oelèë
balangschap V Moekims Móntasië4 (Moekims: 
Móntasië4, Pi Jeuëng, Lam Djampo4, Hoho, 
Tjöt Salöran); en verder de zelfstandige moe
kims: Ilenkië of Indrapoeri 1. oever Atjèhrivier, 
EumpèïAra of Indrapoeri r. Atjèhrivier, Djroeë4, 
Aneu4 Glé, Lam Leu4öt, G16 Jeuëng, Tanóh 
Abèë, Lam Kabeuë, Seulimeum, Djanthóë, 
Gocnóng Biram, Lam Tcuba, Kroeëng Raja, 
Lam Panaïh- Leungah, en Pantja.

De VII Moekims Pidië zijn: Paloh (Padang 
Tidji), Tandj.ng, Nitjah, Beurabö, Koenjèt 
en Peudaja.

liet bekende sagihoofd Panglima Pólém werd, 
nadat hij zich in Sept. 1903 had gemeld, bij 
Gouvts. besluit van 11 Mei 1904 als zoodanig be
noemd. Zijn persoonlijke invloed en lust dien te 
doen gelden zijn vrij groot, waardoor hij meer 
bestuurder schijnt dan in verband met do bc- 
teekenis van zijn ambt zou worden verwacht. 
(Zie SAGÖË). Behalve over de V Moekims 
Móntasië4 en de VII Moekims Ba4èt vindt men 
ook oelèëbalangs aan het hoofd der zolfstandigo 
moekims Lam Leu4 öt en Seulimeum. Overigens 
worden de moekims steeds door imeum’s 
bestuurd. Het sagi hoofd heeft eene gouv -r- e- 
m«n s bezoldig ng groot / 2100 ’sjaars, waarbij 
komt eene pcrsoneelo lage ad / 4800. De trak
tementen der beide oelèëbalangs bedragen / 1200 
en van die aan het hoofd van zelfstandige moe
kims / 900, terwijl de traktementen van andere 
moekimhoofden wisselen van / 300 tot / 600.

De XXII Moekims zijn voorden Groot-Atjèher 
do „Toeióng” (bovenland, bergstreek) bij uit
nemendheid, en bestaan uit het bovenstroomge
bied van de Atjèhrivier en hot zich ten N. daar
van tot aan Straat Malaka uitstrekkende ge
bergte, dat culmineert in den weclingvulkaan 
Seulawaïh Agam (1726 M.) en Seulawaïh Wóng, 
door ons veelal Goud berg en Wees berg gehoeten. 
(Zie GOLD BERG). Do VII Moekims Pidië liggen 

de andere zijde der waterscheiding en aan- 
den bovenloop der rivieren, die van Goud- en 
Weesberg Oostwaarts stroomen, en zouden geo- 
graphisck eer tot het landsehap Pidië zijn to 
rekenen.

De Atjèh rivier ontspringt in het tertiaire, 
zeer geaccidenteerde heuvelland aan hetbovensto 
deel der vallei en stroomt in N.VV. richting. Bij

geelwit via bruin tot roetzwart. Het oliegehalte 
van het Ind. zaad loopt zeer uiteen ten gevolge 
van onzuiverheid der gekweekte rassen, die vaak 
gemengd zijn met minderwaardige ondersoorten. 
De uitvoer uit Ned.-Indië is betrekkelijk zeer 
gering (in 1914 ruim 2000 ton). Het zaad wordt, 
door de inlanders als geneesmiddel gebruikt en 
een enkele maal bakt men er koeken van.

SËSAWI (mal.). Zie BRASSICA NIGRA.
SESBANIA AEGYPTIACA Pers. Fam. Lc- 

gumivosae Papilionatae. Kajoc djawa (mal.), 
Djanti, Kèlor wana (jav.), Djajanti (soexd.). 
Boom heester of kleine boom, overal gekweekt, 
omdat de bladeren en de wortel algemeen als 
inlandsch geneesmiddel worden gebruikt. Ook 
als schaduwboom in koffietuinen aangeplant.

SESBANIA GRANDIFLORA Pers. Toeri (mal., 
jav., soexd.). Kleine boom met fraaie witte 
of roode grooto bloemen, bekend om zijn snelle 
groei, doch die maar kort leeft. De plant word 
overal gekweekt wegens de verschillende i uttige 
eigenschappen. De bast is een inlandsch genees
middel, vooral tegen darmkwalen. M« t het kleve
rige saj) uit de bast maakt men vischlijnen en 
vischgaren tegen het water bestand. Bladeren 
en jonge takken zijn een uitmuntend veevoeder. 
Ze bevatten een saponie-achtige stof, waardoor 
ze als suirogaat voor zeep kunnen dienen. Ook 
worden de bladeren als geneesmiddel gebruikt, 
terwijl de witte bloemen en de peulen als groente 
gegeten worden.

SESUVIUM PORTULACASTRUM L. Fam. 
A'zoaceap. Gèlang (mal., jav.), Gèlang laoet 
(mal. mol.). Kruipende kruidachtige plant met 
vleezige stengels en bladeren, aan het zeestrand 
en bij de zee groeiend. De bladeren worden als 
groente gekookt gegeten. Schijnt ook als vee
voeder (varkens) geschikt te zijn.

SÈrAN (IKAN) (mal). Zie SCHORPIOENVIS- 
SCHEX.

SËTANGGI, ten rechte: Dla'ggi (mal., 
soeks.). Een samenstel van verschillende plant
aardige en dierlijke welriekende stoffen, dat op 
open vuur gebrand wordt ter berooking. De beste 
istanggi komt van Makasser. Bij de samens. elling 
worden gebruikt: rasé, limpaoes, kajoe garoe, 
mënjan raérah, kajoe tjindana, kajoe poetjoek, 
rasamala, suiker.

SETARIA ITALICA Beauv. Fam. Grassen. 
Djawawoet (jav., soexd.), Djocwawoet (jav.), 
Djègèng (soexd.). Een in Japan, China, Trans- 
kaukasië en O.-Indië vaak in het groot aange
plante grassoort (z.g. trosgierst), ook in Ned.- 
Indië vaak gekweekt. De vruchtjes dienen o.m. 
tot duivenvoer. Als voedingsmiddel in het groot 
wordt de plant, in tegenstelling met andere deelen 
van de wereld, in Ned.-Indië niet gebruikt. 

SËTAWAR (mal.). Zie COSTUS.
SETEKWA. Zijrivier van de Otakwa (zie 

aldaar), die op de Zuidkust van Nieuw-Ouinea, 
ten Oosten van Kaap Steenboom in zee valt. De 
Setekwa is aan de monding 50 M. breed, doch 
kan slechts over korten afstand per stoomsloep 
opgevaren worden; al spoedig maken ondiepten 
en grindbanken nog slechts het gebruik van prau
wen mogelijk; ook worden hier talrijke stroom
versnellingen aangetroffen. Ruim 50 K.M. kan 
do rivier per prauw opgevaren worden. Reeds 
in 1904 was een deel van den bovenloop van do 
Setekwa verkend door Z. W. N. G. Expeditie, 
die echter het verkende gedeelte als een deel der
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Souliraeum neemt zij op do Sculimeum rivier, 
dio het water uit de kom van Rcuëng-Reuëng 
verzamelt en bij Indrapo ri (zie INDRAPOERI) 
links de Kroeëng Djro ë. Bij Aneafr Galöng 
wordt zij bevaarbaar voor groote prauwen.

Vele verlaten sawahs boven Indrapoeri en 
Seulimeum getuigen van een vroeger veel dichter 
bevolking. De sawah-huur is hier dan ook laag 
en van rijstgebrek is nimmer kwestie. Sinds 1914 
heeft een mantri blang leiding te geven in zake 
planttijd en plantwijze. De veestapel telt ruim 
21.000runderen en ± 3500 buffels. In de moekims 
Lam Ara en Glé Jeuëng wordt door vrouwen 
eenige pottenbakkerij beoefend. Ruw ijzer- 
smeedwerk wordt verricht in de VII Moekims

wegen voeren van Padang Tidji naar Goenöng 
Tandjong, Nitjah en Kroeëng Rlang Peute, 
Blang Kocntj', en Peudaja./-\ /

SE UNAGAN. Landscliap van de onderaf dcc- 
ling Meulaböh, afdeeling Westkust van Atjèh, 
grenzend ten W. aan het thans administratief 
„Kawaj XVI” geheeten landschap Meulaböh, 
ten N.O. aan Bcutöng, ten Z. O. aan Tripa, en 
ten Z.W. aan den Indischen Oceaan. Inclusief 
rI rang en Tadoc wonen er 2921 geregistreerde 
mannen (uit. 1915 . De bevolking is gemengd 
Pidirceseh, Maleisch en Atjèhsch, en gevestigd 
vooral lang de Kroeëng Seunagan en harclinker- 
zijrivieren Kroeëng Kocloe en Soengöë Poclö 
Ië, en langs de Kroeëng Trang en Kioeëng Tadoc. 
Eigenlijk Seunagan is rijk aan sawahs, meest 
met levend water; en ook van de pepcrcultuur 
wordt vooral in Trang en Tadoc veel werk ge
maakt. In het bovenstroomgebied van de Seu- 
naganrivier worden bruinkolenlagen en < en 
weinig goud gevonden. De veestapel van Seuna
gan bestaat uit karbouwen. Een colonneweg 
voert van Meulaböh over Peureumeuë, Paja 
Barö en Poetjeft Rende ëb over de Seunagan 
rivier naar Paja Ocdeuëng, Djcuram, Aloeë Thö, 
Blang Panjang, Oeteuën Poelö, Sikaboe, Tjöt 
Goet, Babali Kroeëng en Lhö' Seunöt, waarna 
hij de rivier kruist en op Boengöng Talöë aangaat.

Tijdelijk oelèëbalang is Teukoe Keumangan, 
die als zoodanig is bevestigd bij Gouv.ts besluit 
van 10 Nov. ’15. Onder den oelèëbalang of „kcu- 
djroeën Nagan” staan drie imeums: van Paja 
Ocdeuëng, Blang Moeliëng, en Nigan, ieder met 
een raad van vier keutjhi,frs. Behalve de drie 
imeums, die rechtstreeks onder den keudjroeën 
staan, hebben ook familieleden van den oelèëba
lang aandeel in het bestuur, zooals T. Moeda 
Mat Sajet, het hoofd van Poelè Ië, en T. E*-, die 
gezag had in de bovenstreken. Andere waardig
heidsbekleders zijn of waren: de Pangoeloe 
Sidé*", Keudjroeën Balè, Keudjroeën Sampan, 
Keudjroeën Tandi, en Keudjroeën Koeala. Als 
dorpsautoriteiten laten zich noemen de kcutjhi*' 
(gampönghoofd), de keutjhi*- blang of keutjhifr 
loeëng (die leiding geeft bij den sawaharbeid) en 
de imeum meunasah.

Met Seunagan heeft men heel wat te stellen 
gehad om er een rustigen toestand te verkrijgen. 
In 1902 gingen er een paar compagnieën heen, 
maar het succes van de „expeditie Matthes” 
was maar gering. Bij verscheidene gliwang-aan- 
vallen leden ook wij zware verliezen en vele gewe
ren gingen er verloren. De taak bleek zwaarder 
dan was gedacht, en waar de achtervolging van 
Toeankoe Moehamat Dawöt en Pölém meor 
urgent leken, liet men Seunagan maar weer 
voorloopig liggen. Eerst in 1904 waren de be- 
noodigde marechaussees beschikbaar, werden 
Poelö lë en Djeuratn bezet, en kon krachtig en 
stelselmatig worden opgetreden. In Jan. 1905 
volgde do onderwerping van den tegen woordigen 
waarnemonden oelèëbalang Teukoe Keumangan. 
Teukoe E* volgde, en in de twe de helft van dat 
janr kwamen ook Teukoe Djö an, broeder van T. 
Keuma gan, en een paar honderd volgeli gen in 
onderwerping, onder inlevering van 25 gow ren 
Ml.’95, 00 achterladers en tal van voorladeis, en 
in Dcc. onderwierpen zich weer ruim 200 lieden 
uit Tadoe. In 1910 legden ook T. Moeda Mat 
Sajet en do andere resteerendo bendehoofden heb 
hoofd in den schoot met 500 man. Gebleken
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Bafrét, en zout wordt gemaakt aan het strand in 
de moekim Kroeëng Raja. Op de klapper
cultuur en copra bereiding legt men zich alge
meen meer en meer toe. De Oereuëng Tocnöng 
(bovenlanders) stonden in do Atjèhsehc samen
leving immer bekend als boersch en achterlijk, 
maar zeer dapper. Mohammedaansche onderwijs
centra zijn Lam Bira (moekim Loesoe), Lam Si 
(moekim Glé Jeuëng) en Lam Pisang (moekim 
Tanöh Abèë). Een Gouv. Inlandsche school 2e 
klasse vindt men te Seulimeum; een volksschool 
met 4 jarigen cursus te Kroeëng Raja, en elders 
tal van gewone volksscholen met drie klassen. 
Nog du rer dan in het bovendal der Atjèhri- 
vier is de bevolking van het bergland ten N. der 
vallei. Olifanten, rhinocerossen en tijgers huizen 
er meer dan menschen. Maar op de N.W. helling 
van den Goudberg ligt 190 — 450 M. hoog een 
leeggeloopcn kratermeer, waarvan de bodem 
geschikten bouwgrond lever . Daar vindt men 
het gampöngcomplcx Lam Teuba. Langs de N. 
kust liggen een aantal dorpen, waaronder 
Kroeëng Raja aan de monding van do gelijk
namige rivier in de baai van Kroeëng Raja, met 
een bevolking van visschers en pepcrplantcrs. 
Meer Oostelijk bij Loebö^ liggen de resten van 
een oud Portugccsch fort, dateerend uit den tijd 
toen daar veel peper groeide en de bevolking er 
heel wat dichter was dan nu. De Atjèhtram 
kruist deze onderafdceling, volgend eerst het dal 
van de Atjèhrivior langs Ancu11 Galöng en Indra
poeri, en boven Seulimeum dat van de Seuli
meum rivier. Dan klimt zij in tal van windingen 
daar de waterscheiding omhoog, om aan de an
dere zijde weer naar beneden te kronkelen in do 
richting van Padang Tidji: het eerste object van 
do Pidiö expeditie van 1898 en nadien de leger
plaats van een aanzienlijke troepenmacht en 
standplaats van den militairen civiclgezagheb- 
ber der toenmalige onderafdeeling Vil Moekims 
Pidiö. Een verharde weg voert van Kocta Radja 
over Lambaroe, Sibrèë, Samahani, Indrapoeri, 
en Glé Jeuëng naar Seulimeum. Tot Indrapoeri 
blijft die weg aan den linker oever der Kroeëng 
Atjèh, maar ook aan do andere zijdo dier rivier 
voert een weg uit d<jj XXVI Moekims over 
Kroeëng Gloempang, Lam Djarnpö* on Mata Ië 
naar Indrapoeri. Sibrèë, waar een zeer drukke 
veemarkt is, hooeft verbinding naar het Oosten 
met Mate Ië, en naar het Westen voert een weg 

Lam Kra* en Bileuö naar de XXV Moekims.
weg vlak langs do trambaan,
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In aanleg zijn een 
on wegen Seulimeum - Lam J cuba en Seulimeum 
— Lame Toumot. In de Vil Moekims Pidiö gaat 
oon verharde wog van Kroeëng Tandjong over 
Padang Tidji naar Kroeëng Oetöïh. Onverharde
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den worden, waar een trap toegang gaf tot een 
fraai geornamenteerde kapel met nissen voor 
beelden, waarvan er echter geen enkel meer 

_aangetroffen is. Aan de Oostzijde vormt de kapel 
den doorgang tot de cella, waar men een grooten 
troon vindt; hierop heeft volgens Brandes (Rapp. 
Ouc h. Co mm 1904) een kolossaal bronzen 
zittend Boeddha-bceld zijn plaats gehad.

Tjandi Sèwoc werd het eerst in 1806 /7 door 
Cornclius afgeteekend en beschreven; later had
den gedeeltelijke on tgra vingen door dc Dj ok ja’sche
Archacologisclie Voreeniging en vervolgens door 
den genie-officier T. van Erp plaats, welke thans 
door den Oudheidkundigen Dienst worden 
voortgezet. Men zie in het bijzonder IJzerman’s 
Beschrijving der oudheden op de grens van Soera- 
karta en Djogdjakarta (1891) en Van Erp in 
Twentieth Century Impressi ns of Netherlands 
India (1909) en Rapp. Oudli. Comm. 1909 met 
plaat 137-142.

SÈWOE (TJI). Grensrivier tusschen de ge
westen Batavia en Cheribon.

SHÊNG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
MENTEN.

SHO. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
MENTEN.

SHOREA. Plantengeslacht der Dipterocar- 
paceeen, waarvan verschillende soorten in den 
Archipel voorkomen, het meest op Sumatra en 
Borneo. Het zijn hooge boomen, sommige 
soorten zelfs 50 — 60 M. hoog, welker zaden door 
dc bevolking verzameld worden. Men bereidt 
eruit het plantenvet Tëngkawang of Borneo-talk 
(Zie TËNGKAWANG). Ook leveren verschil
lende Shorea-soorten Damar (zie aldaar). Van 
enkele soorten is het hout in gebruik onder den 
naara Rasak (mina nok.) of Rësak (mal.) Zie 
b.v. Shorea (/Unica.

SHOREA APTERA Burek. Tëngkawang ma- 
djaoe, T. saloengsocng, T. soengkasoewoe (w. 
borneo); T. asoe, T. mëngkaboeng (z. o. 
borneo). Zeer groote boom, bekend om zijn 
uitstekend en in groote hoeveelheid te verkrijgen 
hout, in het bijzonder gebruikt voor huizen- en 
bruggenbouw. Zoowel de damar als het vet uit 
de zaden wordt gebruikt.

SHOREA BALANGERAN Burek. Bélangiran 
(mal. bandj.), Kawèh (w. borneo), Mëlangir 
(banka). Hooge boom; het roodbruin- gevlamde 
hout is een uitstekend timmerhout. Het vet 
uit de zaden wordt niet verzameld; de damar 
heeft geen handelswaarde.

SHOREA CILIATA King. Koemoes (mal.). 
Zeer groote boom (50— 60 M.) van het Maleische 
schiereiland, waarvan het hout een voortreffelijk 
timmerhout is, maar bovendien ook zeer goede 
houtskool levert. De geelwitte damar, die op 
groote schaal wordt ingezameld, is van inferieure 
kwaliteit.

SHOREA FURFURACEA Miq. KëJockocp 
(mal. banka), Këlocngkoeng, Kocjoeng (z. 
sumatra), Möranti (billiton). Groote boom, 
tot 40 M. hoog. Het hout gaat voor zeer deugde
lijk door. De damar wordt zeer rijkelijk afge
scheiden, en word. als damar batoe verkocht. Do 
kwaliteit is echter inferieur.

SHOREA GLAUCA King. Rasak (mal.), 
Simanlo, Tapah (atjèh). Hooge boom van liet 
eiland Simaloer en vermoedelijk ook op N. 
Sumatra te vinden. Komt op Simaloer plaatselijk 
zeer veel voor en wordt daar door de Javasclio

is dat de hardnekkigheid van het verzet in 
Seunagan haar oorzaak vond in de aanvoering 
door kinderen en volgers van den mysticus 
Habib Seunagan (over wien men zicl?Tfc&\___C,_ 
Snouck Hurgronje: Do Atjèliers, II. 15). Tcung- 
koe Poctéh, een invloedrijk lid van die secte, is 
thans kadii van Seunagan.

Literatuur: K.F. H. Van Langen in T. Aardr. 
Gen. 2e Serie VI, bl. 56; Bijdr. T.'L. & V. k. 
N.-I., Deel 55.(1903) bl. 222;Kol. Verslag 1903;

- T. Binn.Best., Deel 46 (1914) 2e afl.; G. J-» Van 
Eijbergen: Atjèh up to date, bl. IS.

SEUNEU^AM. Het Zuidelijkste kindschap 
de onderafdeeling Meulaböh, afdeeling West
kust van Atjèh. De Ko ala Sikandang Rajeu*- 
bepa .lt in het N.W. de grens met Tripa, dc Koc- 
ala Seumanjam die met liet landschap Koeala 
Batèë, onderafdeeling Tapafr Toean, in het O. In 
het N. (bovenstrooms) grenst het ook aan Tripa 
en in het Z. en Z.W. wordt het bespoeld door den 
Ind. Oceaan. De bodemgesteldheid is zeer moe
rassig. Langs de rivier, de Ivroeëng Seneu^am, 
liggen een aantal kampo ngs met eene Atjèhsche 
bevolking, w. o. op uit.0 1915: 130 geregistreerde 
mannen, levende van rijstbouw op moerassawaks 
en pepercultuur.

Literatuur: K. F. II. Van Langen in T. Aardr. 
Gen. 2e Serie V. VI. bl. 64; Bijdr. T. L. & V.K.

-'N.-I. Deel 55 (1903) bl. 226 en deel 61 (1908) 
" bl. 600.

/■ van

SEUNGIT (KI) (soend.). Zie PREMNA 
FOETIDA.

SËWANGI (SWANGI). Zie BANDA-EILAN- 
DEN.

SÈWOE (GOENOENG en POENTJOEK). In
het Z. der residentie Djokjakarta, tusschen de 
vlakte van Djokja (S. Opak), ten W. en die 
van Patjitan ten O. strekt zich ter lengte van 
bijna 90 K.M. en ter breedte van gemiddeld 
15 K.M. een weinig of i iet gestoord kalksteen - 
gebied uit, dat op uitnemende wijze het bekende 
karstverschijnsel vertoont. Het is nl. door het 
regenwater, onder vorming van een groot aan
tal trechters (dalinen) dermate uitgespoeld en 
onderspoeld, dat de rivieren er alle een onder- 
grondschcn loop hebben, en pas dicht bij de 
kust, hetzij als zoodanig, hetzij als bronnen te 
voorschijn komen. De kust zelf valt steil naar 
zee af. In het Tijdschr. Aardr. Gen. 1910, 247 
komt van dit gebied een uitstekende beschrij
ving voor van Dr. J. V. Danes. De naam G. 
Sèwoe wordt wel het best vertaald door „dui- 
zendheuvel-terrein”; inderdaad bestaat het uit 
een ontelbaar aantal min of meer zuiver half- 
bolvormige witachtige topjes, waartusschcn en
kele hoogere oprijzen.

s <■■■ ; /cfSÈWOE (TJANDI) of Duizend Tempels, de 
/ >V,' ? / f grootste tempelgroep van Java, gelegen tenNoor-
-/ƒ j - / (den van Prambanan. Om den hoofdtempel Ji;gen

. Tier rijen bijtempeltjes, resp. 28, 44, 80 en 88, 
■ ( in een vierkant, terwijl in de breede strook

y * ' ' ‘ tusschen de tweede en derde rij overblijfselen
' van vijf grootere tempels aangetroffen worden

(wellicht waren er eenmaal acht); ten slotte 
lagen naar de vier windstreken, ongeveer 300 M. 
buiten dc eigenlijke groep, nog voortempels, 
waarvan alleen van de Zuidelijke, Tjandi Boe- 
brah, de ruïnes over zijn. De gcheele groep is 
Boed histisch. De rijkversierde bijtempeltjes heb 
ben waarschijnlijk alle een dhyani-Boeddha-beeld 
bevat. De hoofdtcmpel kon van vier zijden betre-
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JBosch-oxploitatie-maatschappij op-grootc schaal SI BOEHOEAN.Tot 1917 hoofdplaatsderonder- 
.gekapt om het fraaie licht-geelbruine, later afdeeling Padang La was, afdeeling Padang Sidim- 
•donkerbruine hout. Het wordt gebruikt voor 
•kade- en steigerwerk, bruggen,- wagons enz. cn 
van Simaloer uit o. m. naar Europa geëxportcord.
De damar is zeer goed, doch schijnt weinig 
verhandeld te worden.

SHOREA KOORDERSII Brandis. Tênang 
(mal. mol.), Salo tena (ternate), Haro, Karna 
woering, Waro (mixaii.). Tot 55 M. hooge boom 
van Celebcs en de N.lijke Molukken. Het hout 
is geschikt als bouwhout onder dak. De damar 
is zeer goed, een soort van katoog-damar, die 
in groote hoeveelheden afgescheiden wordt.

SHOREA LEPROSULA Miq. Mëranti boenga,
M. boewab (mal. palemb.). Groote boom van 
het'W. lijk deel van den Mal. Archipel, tot 40 M. 
hoog. Het hout heeft niet veel waarde, het wordt 
door de inlanders vooral voor vloerplanken 
gebruikt. Ook de harsafscheiding van stam en 
takken is gering; aan den voet van den stam 
vindt men in den grond vaak dikke platen van 
damar, die als damar daging of rëmëk daging 
in den handel wordt gebracht.

SHOREA SELANICA BI. Kajoe bopa (mal. 
mol.). Zeer groote boom van de Molukken, 
vooral op Boeroe voorkomend. Het hout wordt 
wel gebruikt, doch heeft geen bijzondere be- 
teekenis. De damar wordt zoowel aan stam cn 
takken als in grootere stukken aan den voet van 
den boom aangetroffen. Handelswaarde heeft 
het product echter niet.

SHOREA STENOPTERA Burck. Tëngka- 
wang toengkoel (w. borneo). Zware, laag bij 
den grond vertakte boom, de beste van alle 
tengkawangboomen, en in de Wcsterafd. van 
Borneo aangeplant (zie TËNGKAYVANG). Do 
damar schijnt niet van veel belang te zijn.

SI ANOK. Nagri naast Kötö Gadang gelegen 
(zie aldaar) in Sumatra’s Westkust. Si-Anok 
heet ook liet riviertje, dat op de Noord helling 
van den Singgalang ontspringt, en door het te
genwoordige Karbouwengat (zie aldaar) stroomt.
Hot vormt de bovenloop van de Masang.

SI BOEAL- BOEALI. Een ISJ9 M. hooge berg 
in liet. Z.W. van de hoogvlakte van Sipirok der 
residentie Tapanooli, een weinig ten Noorden 
van de hoofdstad Padang Sidirnpoean. Hij is 
de hoogste top van een gebergte, dat op korten 
afstand van den rechteroever der Batang Toroc 
loopt, en wel cens genoemd wordt: „het Si Boc- 
al-boeali gebergte”. Zooals de naam, die „voort
durend dampen” betcckcnt, aangceft, worden 
er verschillende warme bronnen op aan getroffen, 
waaruit naar zwavel-verbindingen riekende 
heete dampen opstijgen (zie S.PiixOK). In het 
Zuiden gaat het gebergte over in een heuvolrij, 
waarvan de Tor na Godang de hoogste top is, 
die daar de haast onmerkbare waterscheiding 
vormt tusschen Sumatra’s West- en Oostkust.
Niet meer dan een paar honderd meters liggen 
van elkaar de bron rivieren van de Ack Lita en 
de Aek Hambiri, door een geringe terreinver- 
heffing gescheiden. De eerste is een bronriviertje 

de Si JUocli, die de belangrijkste bron rivier 
is van de Aek Pocli, de belangrijke linkorzij- 
ri\ier van de Batang Toroc, die in den Indischen 
Oceaan uitkomt, De tweede vorcenigt zich met 
de Aek Godang, die als Si liapas uitkomt in do 
Baroemoon, welke zich als Panai in do Straat 
van Malaka stort.

poean van de residentie Tapanocli, sedert ver
vangen door Goenoeng Toca. De plaats is gele
gen aan den bovenloop van de Bo-roemocn, die 
als Panai in do Straat van Malaka uitkomt. 
Het is een kruispunt van vele karrewegen, waar
van die naar Pasar Matanggor (richting Padang 
Sidirnpoean) over een lengte van ongeveer 54 
K. M.%al tot goeden rijweg is gemaakt. De om
geving is zeer geschikt voor den aanleg van 
sawahs, vandaar dat zich hier een der centra 
van de bevolking der onderafdeeling bevindt. 
Si Bochoean is daardoor een flinke plaats 
met een drukke Maandagmarkt. Het bezit 
een inlandscho gouvernementsschool en een 
hulppostkantoor, is voorts van beteekenis als 
zetel van den Europeeschen bestuursambtenaar. 
Het is er zeer heet; een temperatuur van 95°. 
overdag is regel; berekend over een waarne- 
mingstijd van 7 jaar is de gemiddelde jaarlijksche 
hoeveelheid regen 2580 m.M.

SI BOE RAG AS. In een der kampoengs van dat 
tot Toba behoorend landschap, door de natuur 
en de kunst der Bataks tot een bijna onneembare 
sterkte gemaakt, wierp zich in 1889 de Atjèh- 
sche bende die, in dienst van Singa Mangaradja, 
een inval in Toba deed. Een militaire expeditie, in 
Augustus van dat jaar naar Toba gezonden, her
stelde de rust.

SI BOLGA (SIBOGA). Hoofdplaats van do 
residentie Tapanocli. Een vriendelijk plaatsje, 
zeer schildcracktig gelegen achter de talrijke 
eilandjes van de ruime baai van Tapanoeli, met 
op den achtergrond een heuvelketen, die bij 
Bonan Dolok reeds een hoogte van 400 M. be
reikt en waartegen op zich de weg naar Si Lin- 
doeng slingert. Reeds in 1842, toen in plaats van 
de residentie Air Bangis, de residentie Tapanoeli 
werd gevormd, werd Sibolga hoofdplaats en zij 
is dit gebleven tot op heden, met een 20 jarige 
onderbreking (van 1885 tot 1906), toen Padang 
Sidirnpoean hoofdplaats was. liet stadje telde 
in 1905, 17600 inwoners, waarvan 570 Chinee- 
zen, 100 andere Vreemde Oosterlingen, in hoofd
zaak Klingalcezen, en slechts 40 Europeanen 
(Reg. Almanak 191S). In 1898 werd do plaats 
door een grooten brand geteisterd, maar bijna 
geheel weer opgobouwd. 23 Januari 1913 werd 
de nog nieuwe, ruim gebouwde pasar-wijk op
nieuw in asch gelegd en bleef eenige jaren een 
ruïne ; met den wederopbouw is men thans bezig. 
De niouwo stad is ruim gebouwd, met breede, 
schaduwrijke lanen en goed onderhouden wegen. 
De moorassigo omgeving en een buitengewoon 
groote regenval, die per jaar gemiddeld 4000 
m.M. bedraagt, zijn oorzar.k dat do gezondheids
toestand toch nog te wenschen overlaat; vooral 
do malaria heerscht hier in zulk een hardnok- 
kigen cn kwaadaardigen vorm, dat ze een ramp 
voor do plaats dreigt to worden. O. m. duiken 
hierdoor herhaaldelijk geruchten op dat Si 
Bolga niet langer residentie-hoofdplaa s zal 
blijven. Door middel van draineering en op- 
hooging van liet terrein met zand is men druk 
bezig met do assaineering, terwijl do putton 
en waterreservoirs der erven bij verordoning 
moeten afgesloten worden cn een waterleiding 
is aango.'o.d. Ook bestaan plannen tot hot 
stichten van oen bovenstad, zooals' Batavia on 
Semarang hebben. Doze zou dan verrijzen op den

van

,
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buiten Nedorlandsch-Indië. Onder dc handels- 
productcn nam kamfer vroeger een eerste plaats 
in, tegenwoordig zijn het meer koffie, benzoë ca 
rotan terwijl de allerlaatste jaren dc waardevollc 
artikelen rubber en copra hierbij zijn gekomen, 
die zeker aanzienlijk hebben bijgedragen tot do 
hooge vlucht van 
Door de snelle ontwikkeling doet zich sterk de 
behoefte gevoelen aan een betere haven. Men 
denkt aan een verder uitbouwen van den aanleg
steiger, zelfs aan een geheel nieuwe haven in de 
bocht ten Oosten van het eiland Saroedoet.

Van de grooto wegen, die in Si Bolga uitkomen 
verdienen vermelding: de 70 K.M. lange weg 
naar het wegencentrum Taroctoeng en de grooto 
postweg, voor auto’s berijdbaar, 'over Padang 
Sidimpoean naar Fort de Koek, terwijl in aan
leg- was een breede transportweg naar Barocs, 
de concurreerende haven van het gewest, welk 
werk thans is gestaakt. De eerstgenoemde weg is 
van groote economische bctcekenis, omdat hij de 
gekeele Toba hoogvlakte bij het achterland van 
Si Bolga voegt, door een zijweg kan medewerken 
aan de ontsluiting van de veelbelovende Dairi- 
landen en tenslotte omdat hij dc aansluiting 
vormt met het spoor- en wegennet van de Oost
kust. Het is juist deze weg, die de laatste jaren 
vergeleken wordt met Dacndels postweg op 
Java èn om de groote economische beteekenis 
èn om de wijze waarop de totstandkoming 
geschiedde. In het Rapport betreffende de 
spoorwegplannen voor Midden Sumatra is ge
wezen op het groote nut van een spoorweg van 
Si Bolga naar Panjaboengan, die I.i2 K.M. lang 
zou worden en 1'2£ millioen moet kosten; later 
zou dan dwars door Padang Lawas de verbin
ding tot stand komen met de hoofdlijn. Het 
Gouvernement onderhoudt een auto-dienst over 
Loebock Sikaping naar Fort de Koek, terwijl in 
1916 gelden werden uit getrokken voor een der- 
gelijken dienst naar Padang Sidimpoean en een 
via Taroetoeng naar Baligé, waarmede de West
en Oostkust van Sumatra door een geregclden 
dienst met elkaar verbonden zouden worden. 
Daarnaast bestaat een particuliere onderneming. 
Door al deze diensten werd Si Bolga verrijkt 
met ruime garages en een herstellingswerk plaats 
voor motorrijtuigen. Moeilijkheid bij het aan
leggen van al deze wegen is geweest het over
bruggen van de talrijke rivieren, maar vooral het 
voorzien in de noodige w rkkrachtcn. De resul
taten zijn echter buitengewoon loonend: kostte 
vroeger het vervoer van 1 K.G. goederen (zout, 
visch, klapperolie) van Si Bolga naar 'J’aroetoeng 
13 cent, thans is deze prijs gedaald tot 2li2 cent; 
reizende inlanders maken zoo veelvuldig gebruik 
van de Gouvernements auto’s, dat daarin voor 
de goederen vaak geen plaats meer is te vinden.

SI BOLGA EN BATANG TOROE DISTRIC
TEN. AfdeeJing van de residentie Tapanoeli. Do 
naam is eenigszins eigenaardig gekozen, daar de 
voornaamste der Batang Tor edistricten, mot 
name Batang Toroe zelf, niet tot deze afdeeïing, 

tot de afdeeïing Padang Sidimpoean, onder- 
afdeeling Angkola en Sip rok, behoort.

Voor de verheffing van Tapanoeli to zelfstan
dig gewest (1906) omvatte de afdeeïing Si bolga 
ook Nias en de Banjak-eilandcn en voorts Ba- 
roes en Singkil en bestond uit niet minder clan 
vijf onderafdelingen. Thans is het een afdeeïing 
zonder meer, omvattende de koeria’s Si Bolga,

i 5 K.M. verwijderde Bonan Dolok, waarheen 
een fraaie weg voert en waar alreeds een pasang- 
grahan is gebouwd. (W. Th. de Vogel, Rapport 
over liet onderzoek aangaande den gezondheids
toestand van de havenplaats Si bolga in Med. 
Burgerl. Gcneesk. dienst v. Ned.-lndië afl. 4
pg. 62).

Al zetel van den residen', van een assistent- 
resident en controleur, heeft Si Bolga, dat in het 
bezit is van een post- telegraaf- en tclefoon- 
kantoor(door een kabel is het zelfs verbonden 
met Padang, waardoor men niet meer geheel af
hankelijk is van de ovcrlandlijnen)een Europec- 
scho en een inlandsche gouvernementschool, 
een zekere levendigheid, maar de grootste drukte 
wordt veroorzaakt door den uitgebreiden handel; 
een gevolg van de goede verbindingswegen met 
het rijke en belangrijke achterland en van de 
ligging aan de prachtige baai van Tapanoeli, 
die een goede ankerplaats vormt, terwijl een 
steenen havenhoofd het laden en lossen der 
schepen vergemakkelijkt. Groote loodsen zijn 
in de nabijheid daarvan opgericht.

Onderstaande tabel geeft niet alleen een over
zicht van de beteekenis van Si Bolga als hand- 
delsstad, maar tevens van den vooruitgang 
gedurende de 10 jaren, welke aan den Euro
peeseken oorlog voorafgingen.

den totalen handclsomzct.

Invoer in gulden-s.

Jaar. van binnen | van buiten j totaal.
Nederl.-Xndië

1903 690.000
509.000
898.000

1.027.000
1.152.000
1.133.000
1.091.000
1.071.000
1.307.000
1.534.000
1.613.000

1.228.000
1.225.000 
1.427 000
1.490.000
1.161.000
1.791.000
1.889.000
1.834.000
2.351.000
3.040.000
3.060.000

5 ? 8.000 
616.000
529.000
463.000 

9.000
658.000
798.000
763.000

1.044.000
1.506.000
1.447.000

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913 I

Uitvoer in guldens.

Jaar. naar binnen naar buiten
Totaal.

Ncdcrl.-Indië.
652.000
754.000 
840 000
910.000

1.113.000
1.200.000 
1.061.000
1.306.000
1.634.000
1.184.000
1.553.000

1903 140.000
182.000
165.000
185.000
120.000 
78.000

176.000
204.000
143.000 

1.121.000 
1.479.000

792.000
936.000

1.005.000
1.095.000
1.233.000
1.278.000
1.237.000
1.510.000
1.777.000 

| 2.305.000 
j 3.032.000

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912 maar
1913

Opmerkelijk hierbij is de buitengewone 
sprong, dien de handelsomzet gemaakt heeft tij
dens de jaren 1912 en 1913 en bovendien hoe 
zoowel uit de import als de export blijkt, dat 
Si Bolga meer beteekent voor den handel in-dan
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Saroedoet, Si Boeloean, Sait ni Hoeta-Halangan 
(samengetrokken), Badiri, Tockka (niet to ver
warren met Toekka in liet Bovcn-Baroesschc), 
Tapanoeli, Holang (kolang), Oente Moengkoer, 
Pakpahi, Pinang Sori, Loemoet, Anggoli en 
Manosor. Er behooren voorts toe het. in volle zeo 
gelegen eiland Moesala (M nsala. zie aldaar) on 
verschillende kleine eilandjes in do baai van Ta
panoeli, als Pontjang Gadang, Pontjang Katjik 
(vroeger bestuurszetel), Toengkoes Nasi, Bakal, 
Oenggas en enkele andere. Het gedeelte op den 
vasten wal grenst ten Westen aan den Indisehen 
Oceaan van de monding der Batang Toroe tot die 
der Aek Kolang, ten Zuiden en Zuidoosten aan de 
onderafdeeling Angkola en Si irok (waar de bene
denloop der Batang Toroe in hoofdzaak de grens 
vormt), ten Oosten aan de onderafdeeling Si Lin- 
doeng, ten Noorden aan de onderafdeeling Ba- 
roes. De kuststrook is grootendecls moerassig; 
alleen om de baai van Tapanoeli en tusschen de 
mondingen van do Batang Toroe en do Aek 
Loemoet nadert het heuvelland de zee, als steile 
rotsen daarin af vallend. De Tom bak Rantjang 
bijv. ten Zuiden van Si Bolga is 428 M. hoog. De 
baai van Tapanoeli is een van de fraaiste zee
boezems der wereld. Hierin monden verscheidene 
kleine, aan den mond evenwel vrij brecdc rivier
tjes, waarvan de Aek Si Boeloean, de Aek Hala- 
ngan en de Aek Loemoet de voornaamste zijn. De 
moerassige streek en de noodzakelijke overbrug
gingen dezer rivieren hebben lang den aanleg 
van een grooten transportweg tegengehouden. 
Vroeger begon dan ook de groote postweg naar 
Padang Si impoean eerst bij Loemoet (37 K.M. 
van Si Bolga), welke plaats men per prauw be
reikte. Omstreeks 1902 is het weggedeelte Si- 
Bolga —Loemoet klaar gekomen, waarmede in 
1891 werd begonnen. Behalve uit de moerassige 
kuststrook bestaat do afdoeling geheel uit zwaar 
bergterrein, dat den aanleg van een weg van 
Si Bolga naar Taroetoeng zeer heeft bemoeilijkt. 
Op 10| K. M.van Si Bolga voert deze weg (zie 
ook het artikel SI. BOLGA) door het diepe dal 
van de Aek Jlaisan (bovenloop van de Aek Ko
lang), die hier door een groote kabebrug is 
overbrugd.

De afdoeling wordt bestuurd door een contro
leur, die te Si Bolga verblijf houdt. Het inlandsch 
bestuur berust bij de hoofden der hier ! ocria’s 
genoemde landschappen. Te Si Bolga heeft men 
voorts een zelfstandig

De haven van Si Bolga is voor den algemcenen 
handel opengestcld.

Als toeken hoezeer deze afdeeling zich als 
cultuurstreek ontwikkel in den trant van het

» natuurlijk Chineezen en Klingalcezen. Het aantal 
zielen bedroeg i lt.° 1915: 20870, waarvan 150 
Europeanen en 900 Vreemde Oosterlingen. Voor 
het grootste deel is de bevolking 
daansch; toch zijn er ook tamelijk veel Christen 
inlanders n.!.6265inhetjaar 19 ! 4. De zendingspost 
Si Bolga bestaat sedert 1870.

Landbouw, klappcrteelt, hot winnen 
benzoë en van andere boschproducten, en vis- 
schei’ij voor de kustbevolking zijn de voornaam
ste middelen van bestaan.

Mohamme-

:
van

SI BORONG BORONG. Hoofdplaats van de 
onderafdeeling Hoogvlakte van Toba der af
deeling Bataklanden in de residentie Tapanoeli. 
Do plaats ligt in. het centrum van do Toba- 
hoogvlakte, een weinig ten Zuiden van het Toba- 
mccr. He is een belangrijk centrum van groote 
wegen: Zuidwaarts naar Taroetoeng, West
waarts naar Baroes, Oostwaarts over Pangari- 
boean naar Habinsaran en Noordwaarts naar
Balïgé aan het Toba meer. Sedert de vestiging 
van onze bestuurszetel aldaar is de plaats merk
baar in bloei toegenomen. In 1908 stond de 
nieuwe controleurswoning vrijwel vergeten en 
eenzaam op de wijde vlakte. Enkele bescheiden 
inlandsche winkeltjes waren toen in aan bouw, 
thans is het een „stadje in wording” met twee 
formcole „straten”, terwijl twee Europeesche 
firma’s er een flink filiaal hebben en er een hulp- 
postkantoor is gevestigd. Voorts prijkt er een 
splinternieuwe, niet zeer groote, maar met het oog 
op de koude practisch ingerichte pasanggrahan. 
Eerst in 1914 begon men ook geregelde regen- 
waarnemingen te doen, waarvoor de plaats in 
het hartje van de Toba hoogvlakte toch als aan
gewezen scheen; in dat jaar viel er 2580 m.M. 
I n 1891 werd hier voor verbetering van de paar- 
denteclt op de hoogvlakte een stoeterij opge
richt, die echter haar doel niet bereikte en 4 jaar 
later weer werd opgeheven. Do economische 
ontwikkeling van de hoogvlakte, gepaard aan 
de verbetering van het verkeersnet, waarvan 
Si Borong Borong juist het centrum is, doet 
verwachten, dat de plaats nog zeer in beteekenis 
zal toenemen. /$ / £?

SI GOENTOER. 'Ken der vroeger onafhanke- 
de onderafdeeling Batang

✓

lijke landschappen van 
Hari (residentie Sumatra’s Westkust) aan de 
samenvloeiing van de Batang -Hari en do Ba- 
tang-Pangean. Dank zij het energieke karakter 
van den voorlaatst en radja Si Bocdjang Lama, 
die ons zeer vijandig gezind was, heeft dit land
schapje de laatsto 40 ii 50 jaren vóór de onder
werping aan het Ncd. gezag de voornaamste 
rol gespeeld aan de Batang-Hari. In de omgeving 
van de plaats ,die thans een pasanggrahan bezit, 
bevinden zich vele met zo g aangelegde gambir- 
tuinen. Do uitvoer van dit product geschiedt 

Op de hooge vlakte Padang

sa rhoofd.pai

Delischo, waardoor het Europeesche element 
daar in beteekenis toeneemt, moge gelden dat 
in 1913 hier werd < pgericht de „Tapanoeli 
Planters Voroeniging” on in 1910 het „Vrijwilli
gers korps Tapanoeli”.

Het bergachtigo binnenland, dat alleen vrij 
wat boschproducten levert, is slechts dun bevolkt. 
Hot grootste deel dor bevolking woont in do 
kustvlakte, vooral in de hoofdstad Si Bolga.

Do bevolking bestaat geheel uit Bataks, deels 
het Tob sche, deels van het Angkolasche 

en in de onmiddel-

naar Padang.
Rato, die zich benedenstrooms van het laag 
gelegen Si Loeloek uitstrekt, zijn overblijfselen 
uit den Hindoe-tijd aangetroffen, dio van het 
vroegere bestaan van een belangrijke Hindoe 
vestiging getuigen (zie BATANG-HARI DIS
TRICTEN, thans Batang Hari goheoton, Ind. 
Stb. 1915 n. 356).

SI-KIKIK (minangk. mal.). Zie RADJA- 
OEDAN'G.

SI LALAHI. Haven aan den N.W. oever van 
het Toba-meer in de onderafdeeling Dairilanden 
dor residentie Tapanoeli. Deze plaats is niet

van
type; alleen op de hoofd plaats 
lijko omgeving woont een gemengde bevolking 
van Mn ar gkabauscho Maleiers, en af stam m - 
lingen van Atjèhcrs, Maleiers, Niassers en/, die 
zioh mot Bataks hebben vermengd. Voorts na-

:!:
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zond< r belang, sedert een paar jaar geleden tot de ondcrafdccling Simelocngoen der afdceling 
de aandacht van liet Europecsche kapitaal Simëloengoon on de Karolanden van het gouver- 
plotseling viel op do daarachter gelegen Dairi 
landen, waar men op groote schaal met dc 
fchec-cultuur denkt te beginnen. Reeds is Si 
Lalahi door een zeer goed paardenpad van 
37 K.M. lengte verbonden met het centrum 
Sidikalang en is een ijzeren kabelbrug in aan
bouw ter vervanging van de rotan hangbrug van 
groote capaciteit over dc diep ingesneden Lai 
Renoen, die hier 350 M. lager stroomt dan het 
omringende terrein en daardoor een ernstige 
verkeershindernis vormt. Dc verbinding met 
de Oostkust geschiedde vroeger over het To
ba meer met zijn zeer steile afdalingen en 
opklimmingen, maar in het begin van 1918 
werden reeds gelden toegestaan voor den aanleg 
van een weg Noordwaarts door den voet van 
don Piso-Piso naar Sariboe Dolok, vanwaar het 
vervoer gemakkelijk verder kan geschieden.
Het district Si Lalahi telde in 1913 volgens de 
Memorie van overgave 1224 inwoners.

SI LAMPOJANG. Een voormalig bufferstaatje 
tusschen de beide vroeger onafhankelijke land
schappen Siantar en Tanah Djawa, gelegen in 
Simelocngoen (gouvt. Oostkust van Sumatra).
Het dankte zijn ontstaan aan de omstandig
heid, dat de beide genoemde landschapjes om 
aan de vele onderlinge oorlogjes een einde te 
maken, besloten elk een stuk grond af te staan 
aan een derde van een andere marga, die de 
stichter werd van Si Lampojang. Hier moest 
tot hoofd vrouw (poeang bolon) van den vorst 
steeds een meisje uit Tanah Djawa genomen 
worden, terwijl uit de dochters een als hoofd
vrouw aan den vorst van Siantar geleverd moest 
worden. Door deze familieverhoudingen kon het 
kleine Si Lampojang als bemiddelaar optreden 
tusschen de beide grootere buren en bleef de 
vrede bewaard.

rument Oostkust van Sumatra.
SI MANOEK MANOEK. Een 2200 M. hooge 

berg op de grens van het gouvernement Oostkust 
van Sumatra on de residentie Tapanoeli. De 
keten, waarvan deze berg de hoogste top is, 
komt uit bij Parapat aan de Oostzijde van het 
Toba meer.

SI MANGOEMBAN. liet Zuidelijkste van de 
drie bekkens, waaruit de onderafdceling Silin- 
doeng (zie aldaar) van dc afdceling Bataklanden 
der residentie Tapanoeli bestaat. Voor een aan
zienlijk deel is dit bekken, doorstroomd van do 
Batang Toroe, nog moeras en oerwoud, slechts 
zeer spaarzaam bewoond. De moerassige vallei 
is berucht om haar koortsen, haar lugubere 
plekken van zwarte modder en rookendo 
poelen. Het plaatsje Si Mangoemban, met 
passanggrahan, ligt aan den Z.W. voet van 
den Dolok Sanggoel (1055 M.) aan de Aek Pooli, 
een weinig boven de plaats, waar deze uitmondt 
in de Batang Toroe. Si Mangoemban is door een 
weg verbonden met Taroetocng, maar de plateau- 
rand, die de scheiding vormt tusschen de dal
vlakte van Si Mangoemban en het hoogland van 
Sijirok, vormt daarin een zeer hinderlijke 
verkeersstoornis.. ' ,

SI MOMO. Leprozendorp op de Karo hoog
vlakte van de Bataklanden in de nabijheid van 
Kaban Djahé. Het is gesticht door het Neder- 
landsch Zendelinggenootschap, daartoe in staat 
gesteld door een groote gift van den oud-minister 
J. Th. Cremer. Nadat een brand de kolonie had 
verwoest, is er met Regceringshulp een nieuwe, 
veel betere en hygiënischer, hoewel toch nog 
uiterst eenvoudige inrichting veiTczen, waaraan 
thans zoowel de landschap kas der Karolanden, 
als het Gouvernement subsidie vcrlcenen. Het 
aantal verpleegden bedraagt ongeveer 300.

SI OSAR. Volz (Beitragc z. geol. Kenntn. v. 
Nord-Sumatra, in Zeitschr. d. deutschen geol. 
Ges. 1899) geeft een schets van dezen op de Karo- 
hoogvlakte, ten N. van het Toba-meer, gelegen 
ouden vulkaan, waarvan overigens niets bekend

SI LANTOM. Landschap nabij het boven
stroomgebied van de Bila, behoorende tot de 
onderaf deelingSilindoeng,af deeling Bataklanden, 
residentie Tapanoeli. Reeds bij Gouv. Besl. van 
11 Maart 1841 was het tot Gouvernementsgebied 
verklaard, maar het kwam eerst na 1872 onder 
ons toezicht te staan en toen nog zeer onvol
doende. Tot 1907 behoorde het administratief 
tot Sipirok. Het grootste deel van het landschap 
bestaat uit een zeer eenzaam plateau, de voort
zetting van de hoogvlakte van Sipirok in het 
Zuiden. Hier was het, dat de bekende natuur- 
vorscher Junghulm in 1844 tot zijn groote ver
rassing pijnboomen aantrof. Dc afwatering ge
schiedt hoofdzakelijk middels de Aek Poeli naar 
de Batang Toroe.

SI LIMA KOETA. Een van do Karo-land- 
achappen der Bataklanden op Sumatra, ge
middeld 1400 M. boven zeeniveau. Het wordt 
doorstroomd van de belangrijkste rivier der 
Karo-landen, de Laoc Biang, die op dc hellingen 
van de vulkanische kegels Singgalang en Si 
Piso Piso ontspringt, de geheele hoogvlakte door
snijdt en als Soengei Wampoe naar Langkat ter 
Oostkust stroomt. Het landschap, dat een opper
vlakte heeft van ruim 200 K.M.-, bevat 4700 
inwoners, echter niet alle Karo Bataks, maar 
een gelijk aantal van den Timoer stam, terwijl 
in het Zuiden vrij veel Tobaneczen \Vonen. in 
1904 onderwierp het landschapshoofd zich aan 
ons gezag. Het landschap behoort administratief

is.
SI POHOLON. Een van de middelpunten dor 

vallei van Silindoeng, behoorende tot do onder- 
afdecling Silindoeng van de afdceling Batak
landen der residentie Tapanoeli. Het ligt aan dc 
Aek Si Gëaon, een weinig ten N.W. van de hoofd
plaats Taroetocng. Sedert de verplaatsing van 
het seminarie van Pansoer na Pitoo naar Si 
Poholon is dit plaatsje het geestelijk en intellec
tueel middelpunt geworden van de Rijnsehe 
Zending. Het seminarie is een opleidingsschool 
voor inlandsche leerkrachten. De zendingspost, 
waartoe 13 bijgemeenten beboeren, telde in 
1914 bijna 0900 Christenen..

SI TOEMBA. Jloeta in het landschap Sipirok 
(residentie Tapanoeli) aan den grooten weg 
van Sipirok naar Padang Sidimpoean, bekend 
door zijn heete, zwavelhoudende bronnen. De 
bodem is hier over een groote uitgestrektheid 
geheel ondermijnd, terwijl de stoom met groote 
kracht uit tal van openingen wordt gestooton. 
Men vindt er kom vormige ruimten in den bodem, 
gevuld met troebel, melkkleurig, maar soms 
ook helder, kokend water. Van heinde 
kwamen reeds lang lepra-lijders en lijder- 
huidziekten om door baden in het zwavelhou-

en ver
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dondo water genezing te zoeken. Om het water op 
de gcwcnschte temperatuur te brengen wordt 
koud water uit de verschillende stroompjes 
van de omgeving er heen geleid. De Rijnschc 
Zending zorgde reeds jaren voor de zieken, die 
zich hier ophielden, echter slechts op uiterst 
primitieve wijze. Thans is er met Gouvcrncments- 
subsidie een leprozengesticht opgcricht, waaraan 
de regeering ook naar gelang van het aantal 
verpleegden steun verleent.

SIAK. Onderafdceling van de afdeeling B ng- 
kalis, gewest Oostkust van Sumatra, omvattende 
het landschep Siak Sri Indr poera (zie aldaar) 
mot uitzondering van de landschappen Tanah 
Poetih, Koeboe en Bangka en de eilanden Mir- 
bau en Padang. \ f :

SIAK KËTjih. Riviertje in de afdeeling 
Bëngkalis van het gouvernement Oostkust van 
Sumatra. Het stroomt door een zeer moera sig 
land, langs een reusachtig aantal poelen en plas
sen, waarvan er vijf den naam van nieren ver
dienen, vrijwel zuiver in Oostelijke richting om 
dan met groote bochten en de meest grillige 
kronkelingen zich uit te storten in de Brouwer- 
straat (zie aldaar), slechts een weinig ten Noor
den van de monding der groote Siakrivier. De 
Siak Këtjil blijft echter geheel onafhankelijk 
van de Siak.

SIAK RIVIER. Zie SUMATRA Rivieren.
SIAK SRI INDRAPOERA EN ONDER

HOORIGHEDEN. Zelfbosturend landschap be- 
hoorende tot de afdeeling Bengkalis van het 
gouvernement Oostkust van Sumatra. Het 
onivit e oorspronkelijk:

a. eigenlijk Siak, bestaande uitdepenghoeloe- 
schappen Siak besar, Siak këtjil, Bëtoeng en 
Rëmpah;

b. het gebied van den Datoo Laksamana, be
staande uit het penghoeloeschap Domei, zich 
uitstrekkende van Soengei Seneboei tot aan Tan- 
djoeng Leban, en het landschap Bockit Batoe, 
zich uitstrek kende van Tandjoeng Leban tot aan 
Tan dj oen g Balei;

c. het landschap Mandau, zijnde het stroom
gebied van de Mandaurivicr, daaronder begrepen 
de Bat in Sela pan;

d. het landschap Pëkan Baroe;
r. het landschap T ratak Boeloeh;
/. de eilanden:
I. Poelau Roepat met P. Sëlat Moeroeng en 

de andere nabijgelegen kleinere eilanden; 2. 
Poelau Padang; 3. Poelau Mörbau; 4. Poelau 
Rantau of Tëbing tinggi; 5. Poelau Pantjoer 
of Rangsang; 0. Poelau MÖnggoong; 7. Poelau 
Topang; 8. Poelau Pandjang;

(j. de Onderhoorigheden, zijnde de land
schappen :

I. Tapocng kanan; 2. Tapoong kiri; 3. Tanah 
Poetih; 4. Bangka en 5. Ivooboe met de eilanden 
Poelau Djëmocr, P. Tokong Sim bang, P. Tokong 
Robiah, J’. Tokong Batoe, I*. Tokong Mariam, 
P. Tokong rnas, P. Sipoctjang, P. Laboean 
Bilik, P. Pasir Pandan ,P. Lalang bësar en P. 
Lalang këjil.

Bij nieuw contract van September 1916, ge
sloten bij de verheffing van den tegenwoordigen 
sultan is do indeoling veranderd (zie hieronder).

De bevolking van het landschap Siak is 
schaarsch, niet werkzaam en arm. Betrouwbarcge- 
gevens omtrent de sterkte dor bevolking van dit 
landschap bestaan or nog niet. Do Gouverno-

ments-commissaris Nieuwcnhuyzen, die in 1858 
onze betrekking met Siak regelde, schatte do 
bevolking van eigenlijk Siak op ruim 17.000, 
die der Onderhoorigheden op ruim 14.000 zielen; 
de Sultan echter schatte dc bevolking van zijn 
gehcclc gebied in 1893 op totaal 25.000 zielen, 
buiten dc vreemdelingen (vooral Chineczcn); 
binnenkort zal oene ziclentclling gehouden 
worden. De inheemsche bevolking van Siak 
vindt een middel van bestaan in dc teelt 
rijst op droge velden (enkele sawahs vindt 
o.a. slechts te Tëratak Boeloeh en Pëtapahan), 
de inzameling van boschproducten, ook bijenwas, 
en de vischvangst, vooral troeboekvisscherij. 
Rijst wordt van Singapore en klappers worden 
van Malaka in Siak ingevoerd. De handel, vooral 
de doorvoerhandel met Pakan Baroe aan de 
Siakrivier en Tëratak Boeloeh aan de Kampar 
als transito-plaatsen, is hoofdzakelijk in handen 
van Chineezen, lieden van Pajakoemboeh (Pad. 
Bovenlanden) en personen uit de V Kota’s. 
Kenteekenend is de vergelijking, die de Siakkers 
gebruiken om den doorvoerhandel in hun gebied 
te beschrijven: Eigenlijk Siak is de keel waarlangs 
de artikelen (handel) van den mond (Singapore) 
naar de maag (Midden-Sumatra) gevoerd worden. 
Aan de Siak-rivier (zie aldaar) ligt de eigenlijke 
Inlandschc hoofdstad Siak Sri Indrapoera, die 
door zijn langgestrekte bouwwijze aan beide 
zijden van de rivier en zijn groot sultanspaleis 
geheel den indruk van een stad maakt, vooral 
waar in de moerassige omgeving de nederzettin
gen alle uiterst klein, vervallen en armoedig zijn. 
Aan den rechteroever bevindt zich de Europee- 
schc wijk, een wel wat weidsche naam voor de 
controleurswoning, de pasanggrahan, het etablis
sement der in- en uitvoerrechten en een inland- 
sche school. Van de oude versterking (fort) 
zijn alleen nog enkele gebouwen, die verhuurd 
worden, overgebleven; dc wallen zijn geslecht 
en de militaire bezetting is sinds een tiental 
jaren opgeheven. Schuin tegenover het fort, dus 
op den linker oever der Siak-rivier, ligt het Chi- 
neesche kamp. Even voorbij bet Chineesche 
kamp verdient vermelding de door een hoogen 
wal omgeven en van steen opgetrokken be
graafplaats (magam) der leden van het sultans- 
geslacht, ook bekend uit de Siakgeschiedenis. 
Iets verder bevin t zich de woning van den 
Sultan, omgeven door een geheele kampo;'ng 
van woningen, toebehoorende aan familieleden 
en dienstbaren. Het paleis van den Sultan is een 
grootsch, modern gebouw met een reusachtigen 
tuin. Van do andere gebouwen verdient in de 
eerste plaats vermelding het imposante, eerst 
kort geleden in geheel modern indischen stijl 
opgetrokken gemeentehuis, on meer als eigen
aardigheid de drukkerij, waar met twee hand
persen de sultansbosluiten enz. gedrukt worden. 
Wegen zoekt men op de hoofdplaats Siak tover- 
gcefs, slechts loopt op het Gouvernements établis
sement één rechte weg, en aan den overkant der 
rivier eveneens een weg, dio het Chineoscho 
kamp verbindt met de kampo ng dalam van 
den Sulta . Aan wegen heeft de inlandor geon 
behoefte, daar de talrijke soengei’s en kreekjes, 
uitkomende in de Siakrivier, gemakkelijkor te 
onderhouden verkeersmiddelen in dit moerassige 
land zijn. De handel der hoofdplaats Siak is in 
dc laatsto jaren sterk verminderd, terwijl de 
hoogcrop gelegen doorvoorplaats Pakan Baroe
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een hooger plaats innamen, met den Laksamana 
vanBoekitBatoede raad van landsgrooten vorm
den. doch sedert do soekoe leden zich verspreid 
hadden, geen eigen bestuursgebied meer hadden en 
slechts formeel deel uitmaakten van het zelfbo- 
stuur, besloot men deze waardighed ; op to hef
fen, en voortaan den sultan alleen het zelfbestuur 
te laten uitoefenen. Ook werkte hiertoe mede do 
omstandigheid dat sedert het gezag dezer lands- 
grootc verdwenen was, zij do uitoefening van 
een behoorlijk bestuur in den weg stonden. 
Tegelijk met de afschaffing van deze waardig
heden werd een behoorlijk districtsbcstuur inge- 
steld, gegrond op een indeeling van het uitge
strekte landschap in vijf districten. De vroegere 
landsgrooten zouden slechts in aanmerking 
komen voor de nieuwe ambtelijke betrekking 
van districtshoofd, inplaats van hun oude adat- 
positie, voor zoover zij de noodige geschiktheid 
betoonden.

(zie aldaar) aanmerkelijk in bloei is toegenomen.
Nog zij vermeld, dat in de Ondcrhooriglicdon 

te Bagan Si Api-Api, bekend om haren grooten 
handel met Malaka en Singapore in trasi en 
droge visch, en te Sëlat Pandjang (op liet eiland 
Tebing Tinggi) controleurs zijn gevestigd (zie 
onder die namen).

Voor bevolking en geschiedenis, 
zie OOSTKUST VAN SUMATRA.

Bestuur. Het bestuur van het landschap 
Siak wordt gevormd door den Sultan, de vier 
soekoehoofden (Datoc Pasisir, Lima Poeloeh, 
Tanah-Datar en Kampar) en den Datoc Laksa- 
mana van Boekit Batoe. In de onderhoorigheden 
heeft dat bestuur zijne vertegenwoordigers onder 
de titels van Temenggocng en Datock en daaron
der de kampoc nghoofden en batins. De inrichting 
van het inwendig bestuur van dit landschap 
werd beheerscht door het in 1907 gesloten con
tract, in hoofdzaak gelijk met die der overige 
landschappen in het gewest Oostkust v. Sumatra. 
Daar bij het overlijden in 190S van den Sultan 
Sjarif Hassim diens zoon, Tëngkoe Sjarif Kasim, 
de aangewezen opvolger, nog minderjarig was. 
werd het bestuur over het landschap tijdelijk 
opgedragen aan twee Regonten. Op 3 Maart 
1915 had do verheffing van Sjarif Kasim tot 
sultan plaats. Hij betuigde zijn instemming met 
een regeling van zijn inkomsten, die meer in 
overeenstemming was gebracht met de land- 
schapsmiddelcn. Ontving de vorst vroeger ruim
90.000 gulden per jaar, thans werd dit bedrag 
gereduceerd tot 45.000 gulden en bovendien 
werd geheel geschrapt een som van 50 000 
gulden, die de vorige sultan als Tëngkoe Xgah 
Said Sjarif Hassim per jaar ontving, en een soort 
persoonlijke toelage was voor zich en zijn erfge
namen. Als schadeloosstelling voor dit laatste 
verlies ontving de nieuwe sultan een som van
500.000 gulden ineens. Bovendien betuigde de 
Sultan zijn instemming met het voornemen om 
een nieuw politiek contract te sluiten, waarin 
o.a. tot uitdrukking zou komen het beginsel 
van teruggave der Gouvernemcnts-uitgaven, 
■welke gedaan waren in het reehtstreeksche be
lang van het landschap. 24 Mei 191G werd dit 
nieuwe contract gesloten en 29 September 1916 
door den Gouverneur Generaal bekrachtigd.

Sedert de instelling der onder controle van het 
Europeeseh bestuur staande landsch pskas wor
den in Siak, evenals in de andere zelfbesturende 
landschappen ter Oostkust van Sumatra, alle 
inkomsten van het landschap in die kas ge
stort, dus ook de door het Gouvernement uit
betaald wordende schadeloosstellingen wegens 
overgenomen belastingen en rechten en de cijns 
voor uitgegeven landbouwconcessies enz. (hacil 
tanah), terwijl alle uitgaven in het belang van 
het landschap te doen, waaronder ook liet in
komen van den Sultan en de hoofden, uit die 
kas worden bestreden.

Behalve voor de in eene bijlage van het poli
tiek contract genoemde belastingen berust het 
recht tot het hei'!en van belastingen van welken 
aard ook, daaronder begrepen het invoeren 
van pachten en monopoliën, uitsluitend bij het 
Gouvernement.

Bij Gouv. Bt. van 28 Januari 1915 (Ind. 
Stb. no. 1) zijn zeer gewichtige veranderingen 
gekomen in het zelfbestuur. Aangezien de ter 
hoofdplaats Siak gevestigde vier soekoehoofden 

ry ' i- j ( ■ ' t * yt f f '-.c-
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Literatuur : Gramberg, Geographische aantcc- 
keningen betreffende de res. Sum. O.kust speciaal 
Siak, T. A. G. VI, bl. 100; J. A. van Rijn van 
Alkemade, Reis van Siak naar Paja Kombo,
T. A. G. Rks. 2, II. b'. 202; H. A^ II ij mans van 
Anrooij. Nota omtrent het rijk van Siak, T. B. G. 
XXX, bl. 259 •\E. Net schor, De Nederlanders in 
Djohor en Siak 1602— 1865, Verii. B. G. XXXV, 
1S7Ó. Het nieuwe contract vindt men in zijn 
geheel als bijlage I opgenomen i ■ de Kroniek 
1917 van het Oostkust van Sumatra-Instituut.

SI AM ANG (mal.). Zi«* GIBBON. ,4 "
SIANTAN. Eiland behoorende tot de Anara- 

basgroep. Zie POELAU TOEDJOEH.
SIANTAR. De steeds meer in gebruik komende 

bekorting van Pëmatang Siantar, hoofdplaats 
der afdecling Simëloengoen en de Karo landen 
van het gouvernement Oostkust van Sumatra. 
Onder het „Siantarsche” verstaat men meest 
de groote, waarschijnlijk alluviale vlakte, die, 
voor een groot deel begroeid met alang-alang, 
afgewisseld door enkele bosschen, de omgeving 
van de hoofdplaats en wel voornamelijk het 
cultuurgebied van Simëloengoen vormt, (zie 
aldaar en onder Pëmatang Siantar). De oeroon 
(= landschap) Siantar vormt een der 4 land
schappen van de onderafdeeling Simëloengoen 
en bestaat uit 4 deden, welke men tezamen als 
een bondgenootschap zou kunnen beschouwen 
t.w.: Siantar proper, Bandar, Sidepmanik, on 
Sipolha. Jn September 1885 begaf zich do con
troleur Hij mans van Anrooy naar de Boven
landen om een onderzoek in te stellen omtrent 
grensgeschillen tussehen Siantar en Pagoerawan,
\ evens naar nai leidrng van gerucht n over een ge
heime overeenkomst, welke door een vreemdeling 
gesloten zou zijn met den radja van Siantar 
betreffende het ontginnen van gronden, en h< t 
toekennen van privilegiën, di- veel geleken op 
buitenlandse1 o ii m< i g i g net de zaken inliet 
lanese ai>. H« tg'-volg vi n bovencono» mde re’s 
was, dat Siantar bij het Ned. gebied werd inge- 
lijfd, hetgo n bij Gouvernementsbesluit van 
23 October 1889 werd goedgekeurd. De laatste 
Radja werd om zijn knevelarijen bij Gouv. Bosl. 
van 24 April 1906 van zijn waardigheid verval
len verklaard en naar Bëngkalis verbannen. (Nota 
betreffende de Simeloengoensche landschapi en, ; 
Tijdschr. v. Ind. 'I'. L. en Volkenk. dl. 51 (1909) 
pg. 527)/

De Siantar-lijn is de stoomtramverbinding

1
i
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* Pëmatang Siantar met Tëbing Tinggi, waar Tandjoong Balit is de voornaamste plaats 
de Sibajang.

SIBASO. Naam voor de sjamanen bij de Ba- 
taks; letterlijk: het woord; bij uitbreiding: zij, 
die door

van
aansluiting w rdt verkregen aan het Deli-spoor- 
wegnet. Plannen bestaan tot de verlenging van 
deze lijn naar Prapat aan liet Toba-mecr. Sedert 
2 October 1917 is er oen particuliere autodienst 
geopend (eens per week) van Siantar naar Pana- 
hatan, in aansluiting waarmede van Pana: atan 

motorboot vertrekt over hot Toba-mcer

aan

.
een geest bezield zijnde, ook geacht 

worden het woord van dien geest te spreken. 
Gewoonlijk zijn het vrouwen. (Zie SJAMANIS
ME).

SIBERG (JOANNES). Geboren te Rotterdam 
(14 Oct. 1740) uit het huwelijk van H. Siberg 
met A. Th. Jalink. Hij vertrok 24 April 1758 
als constabclsmaat naar Indië en werd in het
zelfde jaar te Batavia tot assistent in dienst der 
Comp. benoemd. In 1776 huwde hij met een 
dochter van den toenmaligen Ontvanger-genc- 
raai van Ned.-Indië Alting en werd in dat jaar 
bevorderd tot opperkoopman, commandeur 
Sumatra’s Westkust. In Sept. 1780 (zijn schoon
vader was toen waarn. G.-G.) volgde zijn be
noeming tot gouverneur en directeur van Java’s 
Noordoostkust, welke betrekking hij tot Sept. 
1787 bekleedde, na inmiddels in 1782 te zijn 
benoemd tot Raad extra-ordinair van Ned.- 
Indië. Aan zijn opvolger J. Groeve gaf hij dd. 
18 Sept. 1787 een zeer belangrijke „Memorie” 
betreffende dat gouvernement (gepubliceerd 
in de Jonge: Opkomst, Dl. XII, bl. 8—124). 
In deze functie traden vooral zijn hoedanigheden 
als „handig koopman” op den voorgror.d. Van 
Deventer schrijf,: (De Jonge, XII, bl xlv) „Met 
het reeds door hem vergaderde kapitaal trad hij 
regtstreeks en zijdelings als concurrent der par
ticuliere handelaren op, kocht hij of deed hij door 
de kapitein-Ohinczen alle rijst en zout opkoopen, 
en verhandelde liij die hetzij aan de Compagnie, 
of overal elders”. Maar hij had cok goccle hoe
danigheden; in 1784 bijv. stichtte hij op eigen 
kosten te Semarang een „Marineschool” (Do 
Jonge, XII, bl. 64). Bij zijn aftreden als gouver
neur werd hij benoemd tot President van heb 
College van Schepenen van Batavia en vervol
gens (in hetzelfde jaar 1787) tot Kolonel van 
do burgerij aldaar en commissaris van het klein 
zegel. Vier jaren later volgde zijn aanstelling tob 
Raad ordinair van Ned.-Indië en in 1793 tob 
E rsto raad en directeur-gencraal van Ned.- 
Indiö ad interim, welke laatste betrekking hij 
echter wederrechtelijk on ten koste van Van do 
Graaff, gewezen Gouverneur van C ilon, die 
door de hoeren XVII reeds in 1791 tot die functie

een
naar Baligé. Vandaar uit kan men per auto do 
residentie Tapanoeli binnenrijden.

SIAOE-EILANDEN. Deze eilandengroep, waar
van Siaoo en Makaléhé do voornaamste zijn, 
met de eilandjes ten Noorden hiervan tot Groot 
Sangi, het djoogocgoeschap Tamako op laatst
genoemd eiland en het djoegoegoeschap Kaboe- 
loean op do Talaudeilanden, vormen een land- 
schap van do onderafdeeling Sangi-eilanden, 
afdecling Menado der gelijknamige residentie 
(korte verklaring 10 Oct. 1913) onder het bestuur 
van een radja met zijn mantri’s (zie KANDHAR- 
TAkOLNA). Het eiland Siaoe is het grootste en 
zeer bergachtig. De grootste berg én vulkaan is 
de Awoo, (± 1900 M. hoog) wiens kale top met 
zwavel is bedekt en die steeds rookwolken uit-

i

van

stoot. De overige bergen zijn niet hooger dan 
250 M. Do vlakke kuststrook is zeer smal. Do 
voornaamste plaatsen zijn: Oeloe, de standplaats 
van den radja en een zendeling met een oplei
dingsschool voor inl. part. onderwijzers; Ondong, 
de standplaats van een zendeling en een djoe- 
goegoe; Tamako, op groot Sangi de standplaats 
van oon zendeling en een djoegoegoe. Ondong 
en Oeloe zijn door een vrij goeden weg verbon
den. Het eiland Makaléhó is bewoond; men 
vindt er een zoetwatermeertje.

SIBAJAK. Een oude vulkaankcgel ongeveer 
45 K.M. ten Z.Z.W. van Medan (Oostk. v. Su- 
matra). De Sibajak zelf (hoogste punt 2094 M.) 
vertoont van het O. gezien een breeden afge- 
stonipten top, en is naar het N. verbonden met 
den J). Pinto (2212 M.) en wordt door de Bataks 
als „vader der borgen” aangeduid. Blijkens de 
kaart, voorkomende in het Jaarv. Top. Dienst 
1914, PI. XXIX (met verschillende foto’s, zie 
ook «lat Jaarv. 1907, P.\ J, waar een foto van 
don krater wordt gegeven) zijn beide bergen 
reeds tamelijk uitgespoeld, ofschoon in den 
Sibajak-krater (de D. Pinto bezit er geen) nog 
hevigo solfataren-werking plaats heeft; toch is 
do afzetting van zwavel er tegenwoordig maar 
gering, ofschoon zij vroeger aanzienlijk moet

i

.

geroepen was, bekleedde. G.-G. tevens C.-G. 
Alling, wist zelfs to bewerken dat zijn schoon
zoon (14 Dcc. 1793) werd benoemd tot Comm.- 
Gen., welke betrekking Siberg waarnam tot do 
ontbinding dier Hooge Commissie op 28 Sept. 
1799. Bij het overlijden van den G.-G. van Over- 
straaten (die Al ing als zoodanig was opgevolgd), 
den 22 Aug. 1801, tracl Siberg op als waarn. 
G.-G. en werd in die functie bevestigd door het 
Staatsbewind der Bataafsche Republiek dd. 16 
April 1802, hoewel hij reeds als dir-.gen. in 
Holland zeer gewantrouwd werd (Do Jonge, XII, 
bl. lxiv noot). Na meermalen ontslag te hebben 
verzocht werd hem 19 Oct. 1804 vergund zijn 
waardigheid over te dragen aan den dir.-gen. 
Wiese, doch hij trad officieel eerst af den 15 Juni 
1S05. Daarna bleef hij als ambteloos burger in 
Indië wonen en overleed op Molenvliet bij Bata
via, don 18 Juni 1817. Tijdens zijn bestuur als 
G.-G. had con algemeeno opstand in Chcribon 
(zie aldaar) plaats, en was hot in Bantam wegens

zijn geweest.
SIBAJANG. Linker bronrivier, die met de 

Singingi oven boven Goenoeng Sahilan in de 
onderafdeeling Kampar Kiri, afdoeling Bëngkalis 
van hot gouvernement Oostkust van Sumatra, 
do Kampar Kiri vormt, liet Sibajang stroomge
bied vormde vroeger oen onafhankelijk land- 
sehap, dat meer in naam dan in werkelijkheid 
den Radja van Goenoeng Sahilan als gebieder 
had. Do vorst had geen direct gezag; wannoer 
hij zich vertoonde bracht do bevolking hom rijst 
op, hetgeen langzamerhand tot een vaste be
lasting is geworden. Meldenswaard is, dat Siba- 
j'ing feitelijk oen bondgenootschap vormde, 
bestaande uit do landschappen Batoe Sanggan, 
Oedjoong Boekit, Koentoe, en Loedai, elk be
stuurd door een ehalipah (stedehouder) en met 

sterk doorgevoerde zelfstandigheid, dat

-
1
I

zoo
bemoeienis met eikaars zaken absoluut buiten
gesloten was, tenzij daarom gevraagd werd. I

ii
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Het begrip van landschappen als politieke eir 
administratieve eenheden is den eilanders vreemd. 
De onder namen bekende streken zijn gewoonlijk 
riviergebieden of genoemd naar de daarin ge
legen hoofdkampoengs. Op Sibèroet zijn die stre
ken: Marasigèp in het N.; Tabckat, Silipatr 
Silogoci, Tjimpoengan, Saibi, Siberoet in het O.; 
Katorei, Telélcoc in het Z.: Simaloebak, Papadjab 
Mataloe, Mnlégie in het W. De hoofdkampoengs- 
bestaan uit enkele grooto en een aantal kleine 
huizen. Een groot huis wordt door meerdere 
gezinnen, soms wel 50, bewoond. De bowoners 
van Sibèroet staan als oorlogzuchtig te book. 
Van de Mèntawei bewoners hebben alleen zij 
een schild onder hun bewapening, waaruit blijkt, 
dat zij erop bedacht zijn hun wapens tegen 
menschen te keeren. De meeste vijandelijkheden 
tegen ons gezag of tusschen de Mèntaweiers on
derling zijn dan ook ten laste der bevolking van 
Siberoet te boeken. Toen Alfred Maass c.s. om
streeks 1900 het eiland wilde bezoeken voor be- 
studeering van volk, taal enz. werd dit niot 
toegestaan, omdat het Gouvernement geen veilig
heid kon waarborgen wegens de vijandelijko 
gezindheid der bewoners. Ook thans nog hebben 
de bewoners der overige Mèntawei eilanden wet 
onderlinge aanraking, maar ongaarne met dio 
van Sibèroet, omdat zij op hun tochten daarheen 
steeds vijandelijkheden ondervonden en ver- 
schoidenen van hen daarbij het leven lieten. Do 
krijgszuchtige aard der lieden van Sibèroet heeft 
vermoedclijk de milder gestemden bewogen zich 
andere woonplaatsen te kiezen en zoo moeton 
deze dan op de andere eilanden zijn terecht ge
komen. Dit geeft steun aan de reeds door Mars
den verkondigde meening, dat Sibèroet do ba
kermat is van de Mèntaweiers. Ook de taal
kundigen komen tot de theorie, dat hot, 
Mèntaweisch afkomstig is van den vasten wal, 
bijeen bleef op Sibèroet, en later zich verspreidde- 
over de andere eilanden.

Omliggende eilandjes: Scmasin of Sigir, Pola,. 
Sanggoerak, Maana (Bcrtha), Katoetnbang, Lan- 
ga-eira (Carolina), Pokei of Limo (Anna), eerder 
een schiereiland, Tanbanan, Tseribakat, Siata- 
noesa, Goelaboegei, Tinamboe Sikoro, Siraboea, 
Tinongonai, Sariotoi, Tinoto, Baboes. (O.): 
Litboet, Koebo, Lokwi, Bokhoè, Sikadja, Ma- 
séliè, Sitalelahoe, Timian (in de Katorei-baai); 
Siloïna of Selenna, Pangalang of Njangnjang, 
Karamatjit, Simakalabai of Maïnock (Montrado), 
Karangbodjit of Poelogajat (Wcst-ciland); langs 
de Z.kust: Koraniki, Li pa of Karaniou, Djoek- 
djock of Bcti, door welke drie eilanden aan do 
Z.W.kust on het eiland Sibèroet de Jenny 
-Street of Ogak Njong govormd wordt.

Sedert 1914 is Sibèroet met do Pagai-cilan- 
den vereenigd tot cenc ondcrafdeeling Mëntawei- 
eilanden van de afdeeling Padang met MoearaSi- 
bëroet aan de rivier van dien naam als stand
plaats van den besturenden ambtenaar.. (Zio- 
ook MÊNTA'WEI-EILANDEN). f\, 6 ''

SIBËROET(STRAAT) loopt lusschon hot 
heuvelachtigo Tanali Ba la, het Zuidelijksto dor 
Batoe-eilandcn en het vrij hoogc Sibèroet, het 
Noordelijkstc der Mèntawei-eilandcn. Hot Wost- 
gedeelle van de 40 K.M. breede straat is 
diep en schoon, in hot Oost gedeelte liggen, op 
den onderzeeschen rug welke do beide eilan
den verbindt, talrijke gevaren, zoodat slechts 
twee veilige vaarwegen daarover leiden,

het vermoorden van den Sultan (IS Maart. 1S04) 
ook niet rustig. Een doorslaand bewijs van zijn 
anti-Franschc gevoelens (hij werd steeds ver
dacht Engelschgczind te zijn), maar ook van 
zijn zelfstandigheid gaf Sibcrg in 1S03, toen den 
11 Dec. een Fransch eskader ter reede van Bata
via kwam, meldende den hernieuwden oorlog met 
Engeland. Dit eskader voerde tevens 200 man 
hulptroepen aan, met nb. 40 hoofdoffficieren, 
zoogenaamd om bescherming te vcrlecnen tegen 
den gemeen schappe lij ken Engelschcn vijand, 
doch inderdaad om vasten voet op Java te 
krijgen. Sibcrg zag dit zeer goed in, nam het aan
bod aan voor zoover de manschappen betrof, 
doch liet den woordvoerder, Adjudant-Generaal 
de Gosson met zijn gebeden staf weer vertrek
ken naar Mauritius, vanwaar hij gekomen was. 
Als G.-G. schreef Sibcrg 19 Mei 1S02 een „Kort 
vertoog” omtrent het „Bericht” van D. van 
Hogendorp, en wcdcrlcgt daarin diens bewerin
gen (De Jonge, XIII, bl. 39—43). Over het alge
meen worden de bestuursdaden van Sibcrg, in 
zijn verschillende functiën, verre van gunstig 
beoordeeld. Everzco zijn karakter; ofschcon 
ze<r ervaren in zaken van har del cn cultures 
geld Lij tevens als man van weinig integriteit, 
die zijn eigen b> lang boven het Ccmp. belang 
stelde en betrokken was bij een reeks van mal
versaties.

Literatuur i(M_A-_van_Rhcde van der Kloot,
De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen- 
Generaal .'. .7"ënz., ’s Gravenhage, 1891; zoome
de de daarbij vermelde bronnen.

SIBËROET. Het grootste en meest Noordelijke 
eiland der Mèntawii-eilanden (zie aldaar). Op 
oude kaarten staat het aangegeven als Menta- 
wei, Noord-Pora en Goe Fortuin; bij de eilan
ders is het onder geen algemeenen naam bekend. 
Het strekt zich uit van 0°55/tot 1°50' Z.B. en 
van 9S°38' tot 99°25' O.L., met een lengte van 
omstreeks 100, een gemiddelde breedte van 
40 K.M. en een oppervlakte grooter dan do ge
zamenlijke oppervlakte der overige eilanden 
van de groep. In het N. wordt het van de Batoe- 
eilanden gescheiden door de ongeveer 40 K.M. 
breede straat van Sibèroet, die evenals de Zee- 
bloemen-straat, welke het eiland scheidt van 
Sipoera, door de groote scheepvaart bevaren 
wordt, echter boven deze verkozen wordt wegens 
haar beteren ankergrond, ook omdat zij zich 
bevindt in den lichtkring van het kustlicht van 
Poelau Bodjo (Batoc-eilanden).

Rivieren zijn er vele, doch van zoo geringe 
beteekenis, dat slechts de voornaamste ver
meld worden: Marasigèp met uitwatering in de 
Straat vanSibëroct, Tabekat of ToeboenWoïnan, 
Silipat of Kabaloean, SilogoeiTjimpoengan, 
Saibi, Sjaribiroo (O.zjjde); Katorei, Teléléoe 
(Z.zijde); Simaloebak, Papadjat, Mataloe, Ma- 
légie (W.zijde). Er is voor zoover bekend éen 
groot meer dicht aan de Z.kust, Ngeo-Ngeo 
geheeten; een ander, als zoodanig aangemerkt, 
is slechts de voortzetting van de binnenbaai van 
Tabekat, met deze verbonden middels een na
tuurlijk gevormd kanaal; op de kaarten komt het 
voor onder den naam Berasaremin, waarschijn
lijk een verbastering van Bërasa asin of „zout 
smakend”, een naam door de bemanning van 
een der oorlogsschepen daaraan gegeven, omdat 
zij in haar verwachting er zoet water te vinden 
teleurgesteld werd: het water is er zout en brak.

zeer
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. langs den Noordwal en een dicht beN. langs 
Siberoet; do laatste wordt algemeen bevaren 
gedokt te zijn tegen do hoogo, inrollendo deining 
en verzekerd te zijn van ankergrond, indien an
keren noodig mocht wezon. Door do verlichting 
kan de straat ook des nachts worden bevaren. 
De Westpunt van Tanah Bala heeft een zeer 
kenbaren heuvel, de Zuidpunt is laag en zandig, 
daartusschen is do kust niet genaakbaar door de 
hevige branding; beO. de Zuidpunt wordt een 
baai gevormd, voor welke het dichtbegroeide, 
heuvelachtige, door een smal kustrif omgeven 
eiland Bodjong ligt. De Noordkust van Sibêroet 
is laag, zandig, met hoog geboomte begroeid en 
loopt geleidelijk op naar het heuvelland; alleen de 
N.W.punt, Boompjeshoek, is rotsig en kenbaar 
aan een helder witte rots met een enkel boompje. 
Z.W. van dezen hoek vormt de kust meerdere 
hoeken, waartusschen zandstrand ligt en waar
vóór een smal, steil afloopend, steenachtig kust
rif uitsteekt, waarop zware branding staat. BeO. 
Boompjeshoek loopt het kustrif geleidelijk naar 
zee af, bij de Noordpunt van Siberoet is het weer 
st eiler t n aan de N. O.punt buit ongewoon st eil.Het 
W.lijkste gevaar in de straat is het droge Makas- 
serrif, waarop altijd hooge branding staat, de 
overige gevaren liggen meer langs den Oostrand 
van den uit zand en koraal bestaanden onder- 
zeeschen rug, het Zuidelijkste dezer riffen op 4 
K.M. van de Noordpunt van Siberoet.

Van November tot Mei is het in de straat steeds 
fraai weer met flauwe koelte, overdag uit het 
N.W., ’s nachts uit het 7. en Z.W., in Maart en 
April komt een enkele maal een zeer korte W.lijko 
bui, soms met regen gepaard, voor. De buien, 
welke zich des namiddags dikwijls boven de eilan
den samenpakken en die, welke zich eiken avond 
boven den Sumatrawal vormen cn met den land
wind naar zee drijven, lossen op vóór zij de straat 
bereiken. Van Juni tot September waaien veelal 
harde N.W. en W. winden mot zware buien. Do 
stroomen zijn onregelmatig on veelal afhankelijk 
van den wind. Zij bereiken hun grootste snelheid 
langs den wal. Do vertikale waterbeweging is 
overwegend dubbcldaagsch, het verval bedraagt 
hoogstens I M. Zie Zeemansgids deel I.

SIBOGA EXPEDITIE. Deze exj editie tot 
onderzoek dor Fauna en Flora der zeeën en der 
gesteldheid der diepe bekkens van den Indischon 
archipel had plaats onder leiding van Dr. Max 
Wobor, hoogleoraar aan de Universiteit van Am
sterdam, met H. M. flot iIIc-vaartuig „Siboga” 
onder commando van don Luitenant t/z. lo kl. 
G. 'J'. Tydoman. Hem ter zijde stonden de Luite
nants t/z. II. J. Boldingh en (,'. E. Hoorens van 
Hoyningen en de hoofdmachinist I). M. Klazinga. 
Do wetenschappelijke staf bestond naast don 
leider uit Mevrouw A. Wobor — van Bosso voordo 
algologio, do zoölogen Dr. J. Versluys, H. T. 
Nierstrasz, Dr. A. H. Schmidt, tevens arts, on den 
toekenaar J. II. Huysmans. Op 7 Maart 1890 ver
liet de « xpeditie Soerabaja cn keerdo 27 Februa
ri 1900 derwaarts terug na een weg van 10.000 
zeemijlen af gelegd te hebben. Op dozen weg wor
den achtereenvolgens in do Bali-, Flores-, Savoo-, 
Colebes-, Halmahéra-, Ceram-, Banda- en Timor- 
zeo benevens in do voornaamsto straten tusschcn 
do eilanden van den Archipol meer dan 300 
loodingen tot op diepten van 5684 M. verricht on 
grond proeven opgehaald. Mot verschillende 
vangwerktuigen werd op 244 stations do Fauna

van den bodem, van het oppervlakte-water en 
van de tusschengclegen waterlagen onderzocht 
en vaak in verband daarmede de temperatuur 
cn het zoutgehalte van het water bepaald. Voorts 
werd op talrijke eilanden de Fauna en Flora van 
het strand onderzocht en bijzondero aandacht 

de koraalriffen gewijd. Naast schetsen 
ankerplaatsen, werden kustopneming, astrono
mische plaatsbepaling en meting van berghoog
ten verricht. Hierdoor werden 
meld voor de samenstelling eener nieuwe, be
langrijk gewijzigde kaart van de diepte der zeeën 
van den Archipel, terwijl de bewerking der grond- 
proeven de geaardheid van den zeebodem leerde 
kennen. De hydrographische uitkomsten der 
expeditie veroorloofden verder de bestaande 
kaarten op verscheidene plaatsen te verbeteren, 
zoo vooral de Zuidkust van Timor, de ligging 
der eilanden in de Halmahéra-zee, de Westkust 
van Nieuw-Guinea enz..

Maar vooral werd een zeer omvangrijk mate
riaal bijeengebracht, waardoor het mogelijk 
werd een beeld te ontwerpen van de marine- 
Fauna van den Archipel, niet alleen van die 
organismen, die op of even boven den bodem 
leven van af 4391 M. diepte tot aan het strand, 
maar ook van die organismen, welke in hot water 
zweven (Plankton) van het oppervlak der zee tot 
ettelijke duizenden meters diepte. Reeds een 
voorloopig onderzoek leerde, dat hierbij onver
wacht veel nieuwe uitkomsten verkregen waren. 
Eene rijke verzameling van algen benevens van 
andere lagere plantaardige organismen (Diato- 
meën, Coccosphaeren en Peridineën), die in het 
water zweven, heeft eveneens onze kennis om
trent den Archipel op ongekende wijze uitge
breid.

De resultaten, die verkregen werden door 
het onderzoek van het op de expeditie verzamelde, 
dat door vijftig medewerkers in Nederland en het 
buitenland werd ter hand genomen, zijn ver
schenen in het werk: „Siboga-Expeditio. Uit
komsten op zoölogisch, botanisch, oceanogra- 
phisch en geologisch gebied verzameld in Neder- 
landsch Oost-Indië 1899 — 1900 aan boord H. M. 
Siboga, onder commando van Luitenant ter Zee 
le kl. G. T. Tydeman, uitgegeven door Dr. Max 
Weber, Prof. in Amsterdam, Leider der Expedi
tie”, waarvan thans 75 afleveringen verschenen 
zijn. Voorloopige mcdedeelingen over de resul
taten der expeditie verschenen in Bulletin 24 — 
35 der Maatschappij ter bovordering van het 
Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche 
Koloniën, van welke Maatschappij do expeditie 
uitging en die’ook haar financieclen cn moreolcn 
steun verleent bij de uitgave van bovengenoomd 
werk, dat tevens geldelijk gesteund wordt door 
de Departementen van Binnenlandscho Zaken 
en van Koloniën. Voorloopigo medodoeling over 
do resultaten der expeditio bevat do „Gids” van 
1900 on Pctermann’s Gcogr. Mitteilungon, Heft 
VI II, 1900.

SIBOLANGIT. Een plateau in de Deli-doesoen 
van liet gouvornoment Oostkust van Suma- 
tra, golegen aan don grooten zoogenaamden 
Karo weg van Mcdan (Arnhemia) naar Kaban 
Djahó. Fo'tclijk is het niet meer dan eon vrij 
breedo landrug tusschon *do Pötani- on do Bö- 
timoes rivieren, vrij geaccidenteerd on met 
een aanmerkelijko helling afloopend. Hot be
hoort tot do rogonrijksto gebieden van Su-
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c>:dc aandacht getrokken als mogelykc vczolplant, 
daar dc vezel uit den stengel zeer veel goodo 
eigenschappen heeft. Proefnemingen in hot 
groot hebben echter nog niet plaats gohad, 
zoodat het nog onzeker is of Sida rhombifolia 
met voordeel kan worden gecultiveerd.

SIDAGOERI (.tav.). Zie SIDA RHOMBI
FOLIA en SIDA ACUTA.

SIDAJOE. Contröle-afdecling (met gelijkna- , 
migc hoofdplaats) der afdeoling Grisee (Gresik) 
van de residentie Soerabaja. Dc afdeeling Tue-^" 
staat uit dc districten Sidajoe en Karangbi- 
nangoen. Het aantal desa’s bedraagt rosp. 55 
en 119, waaronder ééne particuliere desa, ge- y 
legen op het particuliere land Dradjat. Sidajoe 
was vóór de reorganisatie van het binnenlandsch 
bestuur cene afzonderlijke afdeeling, tevens 
regentschap; eerst werd do afdeeling opgehovon 
en gedeeltelijk gevoegd bij Gr see en Lamongan; 
in 1910 kwam het regentschap te vervallen.
De streek is schraal en arm, voornamelijk kalk
formatie, de sawahs hebben jaarlijks te lijden 
van gebrek aan water óf overstrooming; zoodat 
steeds belangrijke afschrijvingen van do land
rente moeten plaats hebben. De hoofdplaats, 
vroeger aan zee gelegen, maar door de vorlog- 
ging der Solo-monding en de daardoor veroor
zaakte aanslibbing thans ver van de kust ver
wijderd, is armoedig en vervallen; particuliere 
industrie komt niet voor, evenmin inlandscho 
nijverheid; vischvangst is een vrij belangrijk 
middel van bestaan.

SIDAJOE. District van de contróle-afdceling 
Sidajoe, afdeeling en regentschap Grisee (Grö- 
sik) der residentie Soerabaja. Het telt 55 desa’s, 
is verdeeld in 3 onderdistricten en telde uit.
1915 ± 52.000 zielen, waaronder een 30-tal 
Europeanen en ruim 100 Chineezen.

SIDANGOLI. Ternataanseh district op do 
Westkust van het Noordelijk schiereiland van 
Hal mail era, grenzende ten Noorden aan Dj ai lol o, 
ten Zuiden aan Dodinga en ten Oosten aan het 
district Kaoc, waarvan het door de centrale berg
keten Alam to ma toea gescheiden is. Do grens 
met DjailoJo is het riviertje Taoeroc Itji, dat bij 
kaap Golaoe in zee valt. Do grens met Dodinga 
valt bij het riviertje Ake Lalia. De kampoeng Si- 
dangoli ligt aan hot strand aan een door eilandjes 
beschermde bocht vol zandbanken en wordt bo- 
woond door ongeveer 600 Mohammedanen, bijna 
allen Ternatanen, die hun levensonderhoud vin
den in de tjakalang visscherij, de inzameling van 
maleo-eieren en het maken van atap, welke arti
kelen zij ter hoofdplaats Ternate aan den rnan 
brengen. De christenkampoeng Sidangoli ligt on
geveer drie kwartier de rivier op De door eiland
jes goed beschermde bocht voor Sidangoli wordt 
veel benut als reparatieplaats van inlandsche 
vaartuigen. Op de 28 eilandjes vóór de baai, waar
van de meeste enkel met laag water droog vallen, 
houden zich Orang Badjo op, waarvan de helft in 
paalwoningen, do helft in schuiten verblijf hou
den. Het.binnenland is niet bewoond, doch wordt 
veel door zwervende Tobaroes bezocht. Een voet
pad door het gebergte, dat echter alleen voor 
b r£bewoners bruikbaar is, verbindt Sidangoli 
met kampomg Lair.ó in de baai v«n Kaoc.

SIDAT (jav.). Zie AAL.
SIDAWAJAH (jav.). Zie WOODFORDIA 

FLOR! BUN DA.
SIDDERROG. Zie ROG.

matra; per jaar valt hier 6000 m.M. regen. Dit 
was mede een van de redenen, waan m liet Batak 
Instituut concessies op de gronden heeft aan
gevraagd voor beoefening van den sawah- 
bouw. Deskundigen hebben de geschiktheid van 
den bodem daarvoor in twijfel getrokken en 
bovendien zouden do kosten in verband met het 
bevolkingsvraagstuk zeer aanzienlijk zijn. Van 
do plannen is tot nog toe dan ook niets gekomen. 
Een deel van het terrein is beschikbaar gesteld 
voor een succursale (dc eerste buiten Java) van 
den Buitenzorgschon Plantentuin, waarvan de 
aanlcgTïïeTkracht is ter hand genomen. Sibola- 
ngit is do hoofdgemcente voor het Nederlan sche 
zendinggenootschap in dc Dcli-doesoen en telt 
thans tal van bijgemeenten onder haar ressort. 
In 1910 bedroeg het aantal Christenen 279 en 
dit had zich uitgebreid tot 337 in 1914. Er is een 
hulpziekcnhuis onder leiding vaneen verpleegster, 
terwijl ook voor de verzorging der melaatschen 
een verpleegster is aangesteld. De plaats heeft 
een Europeesch hotel, vooral voor dóórtrekkende 
reizigers naar de Batakhoogvlakte.

SICHOELÈ. Landschap aan de N.O. kust in 
het meest W. deel van Simaloer of Simoeloel,

0
1'1 >.
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welk eiland uitmaakt de onderafdeeling Simeu- 
loeë van dc afdeeling W. kust van Atjèh. Het1 '/ grenst ten W. aan Lëkön, ten Z.W. aan Salang, 
ten Z. en ten O. aan Simoeloel, en ten N.O. aan 
zee. In de Sibigó-baai heeft het een prachtige 
natuurlijke haven, welke slechts door een nauwe 
geul binnen te varen, een ruime ligplaats biedt 
aan een goed aantal van do grootste oceaanvaar- 
ders. Vrachtschepen van de M.b'cn Nederland 
en Rott. Lloyd plegen er binnen te varen om 
hout te laden van de te Sibigó gevestigde hout- 
aankapmij. Sichoelè wordt bevloeid door voor 
dit eiland vrij belangrijke rivieren, t. w. de Loean 
Laoeló, afwatering van het meertje Bawa Laoeló, 
welke in de Sibigó-baai uitmondt, de Loean 
Sichoelè, die langs het plaatsje Sichoelè stroomt, 
en de Loean Lajamba^öng, die bij het plaatsje 
van dien naam in zee vloeit. Een goede grasweg, 
in heerendienst aangelegd, voert van Sibigó over 
Sichoelè naar Sëmbilan. Overigens is het strand 
de communieatieweg, terwijl een paar voetpaden 
Z.waarts voeren, dwars door het eiland, naar 
Simoeloel. Aan het hoofd staat Datoe Mohamad 
Toenei, wiens korte verklaring dd. 29 .Maart 1913 
is goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. be
sluit van 16 Januari 1914. Hij is van Atjèhschen 
oor prong, van „soekoe dagang”, de vrcemdelin- 
genkolonio in het landschap. De voornaamste der 
inheemsehe soekoehoofden is de pamoentja*'. 
De bevolking meent van Niassehe afkomst te 
zijn en spreekt evenals die van Salang, de „wali 
banoeah” (landstaal), welke geheel afwijkt van 
do in Simoeloel en Tapah gesproken „léjag banó”. 
Zie voorts SALANG en SIMALOERy^-

SIDA ACUTA Burm. Fam. J/al/acdae.Sidagoeri 
(jav.), Galoenggan, Sadagori (sojend.). Kruid
achtige plant met gele bloemen, vaak eenigszins 
heesterachtig en tot 1 M. hoog, algemeen langs 
de wegen en op bouwland tot 1500 M. boven 
zee. Uit de bast kan een vezelstof worden afge
scheiden.

SIDA RHOMBIFOLIA. Saligoeri, Sapoe ha- 
laman (mal.), Sidagoeri, Otok otok (jav.). Een 
tot 2 M. hooge heester op dezelfde plaatsen als 
de vorige.De wortel wordt gekneusd als inlandsch 
geneesmiddel gebruikt. De plant heeft vooral
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SIDËKAH. Zie SËDËKAH.
SIDÈNRÈNG. Boegincesch landschap aan de 

W.luist van Zuid-Celebcs, behoorendo tot en 
de hoofdstaat vormt nde van het voormalig bond
genootschap Adjn-Tapparang. Het maakt deel uit 

de onderafd.Paré Paredorgelijknamigeafdce- 
lingvan het gouverne ment Celebes enOndcrhoorig- 

, • fTr.^r-.heden. Het grenst ten N. aan Rappang, ten O. aan 
. < Wadjo, ten Z. aan Soppèng, ten W. aan Maloese 

*/yïassi, Soepa en Sawito. Aan het hoofd staat een 
• zelfbestuurder met den titel Adatoewang, bijgc- 

v-. staan door41iadatledon metdentitel Pabitjara, dio 
hoofden zijn van de districten Goeroe, Amparita, 
jVIasépé en Arawa. Bovendien zijn er nog de

tigde, waar dagelijks op een bepaald uur de 
aangevoerde benzoë bij opbod en a contant 
wordt verkocht. Vroeger werd ze per pikoel- 
paard vervoerd naar de haven .Si Lalahi_j.au 
den West-oever van het Toba-meer, vandaar 
over het meer heen en per grobak naar Medan,
— °f wel de benzol'- werd per koelie in’Zuide- 
lijke richting naar Baroes vervoerd. Sedert echter 
de Dairi-landen de aandacht trekken van het 
Europeesche kapitaal, breidt zich het verkeers
wezen uit en belooft Sidikalang een belangrijk 
cultuurcentrum te worden. In aanleg is een weg 
over de genoemde haven Si Laiahi langs den
Noordoever van het Toba-meer naar Sariboe___
Dolok. waar tal van wegen het verder vervoer 
naar de Oostkust mogelijk maken. Dit werk 
heeft niet alleen economische waarde, doch 
levert bovendien strategische en pacifistische 
voordeelen op, omdat de Dairilanden altijd nog 
beschouwd moeten worden als de buffer tusschen 
Atjèh en eigenlijk Tapanoeli.

Een weinig ten X. van Sidikalang ligt de 
kampoeng Hoeta Radja, die vroeger bekend 
was om de sterke kannibalistische neigingen der 
bewoners.Xj / (?'

SIDJOENDJOENG. Onderafdeeling der afdee- 
ling Tanah Datar, residentie Sumatra Westkust, 
met gelijknamige hoofdplaats, standplaats van 
een Controleur, ten Oosten van Sawah Loentö 
gelegen. Het N.-lijkste gedeelte van dit langge
rekt ressort behoort tot het stroomgebied der 
Koeantan, terwijl het Z.-lijke deel behoort tot 
dat dor Batang Hari of Djambi-rivier. De water
scheiding tusschen deze hoofdstroomen wordt 
gevormd door het gebergte, gelegen tusschen de 
kampoeng’s Boekit Sabalah en Tandjoeng Ga- 
dang. De hoofdplaats Sidjoendjoeng aan de 
Palangki. zijrivier van de Koeantan, is door 
goede wegen verbonden met Sawah Loentö in 
W.lijke en met Bocö in N.W.-lijke richting. De 
eerstgenoemde weg loopt over Pamatang Pan- 
djang, Palangki, Moearö Bodi (de beide laatstge
noemde nagri’s liggen tegenover elkaar aan de 
oevers der Palangki), Padang Siboesoek (2344 
K.M. van Sidjoendjoeng), en Moearö Kalaban 
(ruim 44 K.M. verder, spoorkalte vóór den 
tunnel naar Sawah Loentö), hetwelk ongeveer 
34 K.M. van Sawah Loentö ligt. De tweede 
weg, naar Boeö(ruim 46K.M.),loopt overMoearö, 
Tandjoeng Ampaloe (201/, K.M. van Sidjoen
djoeng), Sitangkai (18 K.M. verder, de weg naar 
Fort van der Capellen buigt hier in W.-lijke 
richting af), Talock. Tigö Djangkö en Pangian. 
Een derde, gedeeltelijk nog in aanleg zijnde weg, 
die in Z. richting loopt, is de zoogenaamde 
Midden-Sumatraweg, welke het Z.lijk deel der 
onderafdeeling Sidjoendjoeng zal openleggen 
en haar zal verbinden met de Batang Hari- 
districten, welke tot nu toe nog niet langs een 
rijweg te bereiken zijn. Deze nieuwe weg is 
reeds over verscheiden tientallen kilometers 
afgeleverd on reeds oenige jaren tot Tan
djoeng Gadang (25 K.M.) goed berijdbaar.
Hij zal ongetwijfeld veel bijdragen tot ontwikke
ling der slecht bevolkte streken, waardoor hij 
loopt, de oerwouden dio hij doorsnijdt toegan
kelijk maken, en de Batang Hari-districten aan
sluiten aan de Padangsohe bovenlanden: hij zal 
echter aan onderhoud zeer veel kosten. Deze 
weg volgt van Sidjoendjoeng eerst den linkor- 

der Soekam, kruist deze rivier bij Moearö

van

1

- •
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districten Pitoe -ri-Awacn Pit oe - ri -Ase. Het tegen
woordig zclfbesturend landschap Maloese Tassi, 

S . dat vroeger aan Sidcnrèng onderhoorig was, is er 
in 1906 van afgescheiden. Het wordt door de Ba- 
toe pocté in Z. W. richting doorstroomd en heeft 
nog tal van andere onbeduidende riviertjes. In 
het N.O. gedeelte vindt men het meer van Sidèn- 
rèng. Op de Noordelijke en Westelijke oevers 
hiervan vindt men uitgestrekte sawahs; dit 
gebied behoort zeker tot de meest welvarende 
van geheel Celebes. Aan het meer vindt men de 
volkrijke plaats Amparita; andere groote kam- 
poengs in dit landschap zijn o. a. Alakoeang en 
Masépé, waar de zelfbestuurder gevestigd is. De 
verhouding tot het Gouvernement is geregeld op 
den voet der korte verklaring.

Zie Tijds. Aardr. Gen. XIX (1902), 329. En 
voor het met den vorst gesloten contract, enz. 
bijz.: Bijl. Hand. St.-Gen 1888/89 no. 7622-23 on 
1892/93 no. 104!l l0. Verder Rijdr. T. L. en V.
7c Volgr. VI bl. 175./: ^

SIDÉNRÈNG-MEER. Dft meer is gelegen in 
liet landschap Sidcnrèng, afdeeling Paré-Paré, 
gouvt. Celebes en Onderh. Het is in den natten 
moesson bijna 70 Iv.M2 groot; zie overigens 
CELEBES {e. dkn zuid arm).

Literatuur: A. Wichmann, Die Binnenseen
von Celebes, Pet. Mitt. 1893.

SIDÈNRÉNG-RAPPANG. Onderafdeeling van 
de afdeeling Paré-Paré, gouv. Celebes en Onderh. 
bestaande uit de landschappen Sidcnrèng en 
Rappang (zie op die namen).

SIDIKALANG. Hoofdplaats van de onderaf
deeling de Dairilanden der afdeeling Bataklanden 
van (ie residentie Tapanoeli. Een weinig ten 
Westen van het dal der Lai Rénocn ligt zij aan 
den Noordvoet van den Batoeardan op een hoogto 
van ongeveer 1000 M. boven zeeniveau en heeft 
daardoor een heerlijk klimaat (jaarlijksche regen
val 3200 m.M.). Europeesche groenten, zelfs 
aardbeien, gedijen hier uitstekend. Het Rijnscho 
Zendingsgenootschap plaatste hier in 1007 een 
van haar zendelingen en richtte er later een 
soort ambachtsschool op, benevens een machinale 
houtzagerij, waarover M. Joustra oen geillu - 
streerd artikel publiceerde in het Weekblad „In- 
dië" 1918. Do bestuursnederzettingligt opkorten 
afstand van het eigenlijke dorp, waarmee het 
door een flinken weg is verbonden, on is nog zeer 
primitief. Niet alleen als zetel van 
is Sidikalang van belang, maar tevens als 
verkeersmiddel punt, waar zich de handel con
centreert, niet alleen de kleinhandel, maar ook 
in zekeren zin de groothandel, voornamelijk 
gedreven door Chineezen. Het is de stapel
plaats van de benzoë geworden, sedert het 
bestuur hier de voornaamste handelsbeurs ves-
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Inlanders, 1170 Chineczon en 25 Arabieren 
]")e pasar is er druk bezocht. Bij de desa’s Poe- 
loengan en Kalanganjar liggen modderheuvols, 
waaruit gasblazen opstijgen, dio later bersten, 
waardoor het gas vrykomt. Hot afvlooionde 
water bezit geneeskrachtige eigenschappen.

Op korten afstand van de desa Porong, aan 
de rivier van dien naarn, ligt de oudheid Tjandi 
Pari, uit rooden Modjopahitschon steen ópge
trokken. y • ■ Cr •

SIEGESBECKIA ORIENTALIS L. Fam. 
Composilae. Djaboengan (jav.), Djaboeng 
(soend.). Kruidachtige plant met breode 
getande bladeren en bloemhoofdjes met klier- 
haren bezet. De bladeren worden als* groente 
gegeten en door de inlanders als geneesmiddel 
gebruikt. Komt in de vlakte voor langs wegen, 
.ook in het bergland tot ongeveer 2500 M.

SIEMSIEM (Simsim). Een der Pakpaklanden 
van de residentie Tapanocli. Het ligt in het mid
den dezer landen en wordt door den Batoe Arden

Batoe en loopt naarTandjoengGadang(25 K.M.); 
vandaar stijgt de weg naar de bovengenoemde 
waterscheiding tusschen Koeantan en Batang 
Hari, en daalt weder naar Boekit Sabalah aan de 
Takoeng, om. langs het zeer warme Tandjoeng 
Lolo en Si Aoer, Socngai Lansat te bereiken 
(afstand tot T. Gadang 31^ K.M.), welke nagri 
eveneens aan de Takoeng (linkeroever) ligt; 
de richting dezer rivier wordt door den 
weg gevolgd tot voorbij de gelijknamige 
plaats, om dan rechts af te slaan naar Poolau 
Poendjoeng, waarmede de Batang Hari zal be
reikt zijn.

De onderafdeeling Sidjoendjoeng is bij de 
gewestel. reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. 321) 
verdeeld in de districten Kötö VII en Sidjoen
djoeng. Bij het laatste district zijn gevoegd de 
landschappen IX Kötö en Padang Tarap (zie 
BATANG HARI-DISTR1CTEN, thans Ba ang 
Hari genoemd). Ter hoofdplaats is een belang
rijke markt, waar ook vee van de Batang Hari 
verhandeld wordt; er is verder een pasanggrahan 
en een bloeiende Gouw Inl. school. Ook de 
markt te Tandjoeng Ampaloe aan den rechter
oever der Oembilin is belangrijk; deze plaats 
is fraai gelegen, er is een pasanggrahan en een 
Gouw Inl. school. De overige plaatsen van be
lang werden bij de beschrijving der voornaamste 
wegen boven genoemd met uitzondering van 
Loeboek Tarap (zie aldaar), dat IS K.M. ten 
Z. van de hoofdplaats ligt. A j

SIDOARDJO. Afdeeling en' regé^lsehap (met 
gelijknamige hoofdplaats) der residentie Soera- 
baja, eene oppervlakte beslaande van 639 K.M.2. 
De afdeeling omvat twee contróle-afdeelingen, 
nl. Ie. Sidoardjo, bestaande uit de districten 
Sidoardjo, Porong en Gëdangan, en 2c. Pram- 
bon, met de districten Boelang en Krian. liet 
aantal desa’s bedraagt 82S. Zij telde uit. 1915 
een bevolking van ± 50.000 zielen, waaronder 
~ 900 Europeanen, ± 2780 Chineezen en 
100 andere Vreemde Oosterlingen. De afdeeling 
bevat, met uitzondering-van den kleinen drie
hoek in het N., die tot de afdeeling Soerabaja be
hoort, het geheele deltagebied van de Brantas- 
rivier. Zij grenst ten Z. gedeeltelijk aan de resi
dentie Pasoeroean en wordt- voor het overige 
ingesloten door de afdeelingen Modjokërto en 
Soerabaja en de straat van Madocra. Verschei
dene kleine voormalige rivierarmen, die thans 
aan hun bovenmonden zijn afgesloten, stroomen 
in Oostelijke richting over de delta en doen meest 
dienst als ufvoerleidingen. Het groote bevloei
ingswerk, dat de geheele delta van levend water 
voorziet, is beschreven onder BRANTAS-DEL- 
TA-WERKEN. Er zijn in deze afdeeling geene 
particuliere landerijen of erfpachtsperceelen; 
daarentegen werken er J5 suikerondernemingen 
op overeenkomsten met de bevolking. Jaarlijks 
worden ruim 12000 bouws, op de delta gelegen, 
ten behoeve der fabrieken met riet beplant. 
De delta is geheel bebouwd; tusschen de rijst- 
en suikerrietvelden liggen dicht bevolkte desa’s. 
Langs het voortdurend zich verbreedende zee
strand wonen vissehers en eigenaars vau viseli- 
vijvers of huurders daarvan, wier bedrijf zeer 
winstgevend is.

De hoofdplaats der afdeeling, Sidoardjo ligt 
aan de spoorlijn Soerabaja — Bungil en Sidoardjo 
-Modjokërto. Het aantal inwoners bedroeg 

op uit. 19X5: 13.400, nl. 200 Europeanen, 12.000

(1675 M.)cn den BatoeGadjah gescheiden van lu-t 
Zuidelijk gelegen Këlasan, door den Pertjo Iviling 
en Pëntjinarin van Pcgagan en Këpas in het 
Noorden. Het is een buitengewoon woest ber_ 
land, doorstroomd van de Lai Koembi. die tot de 
Simpang Kiri behoort, en van dc Lai Ordi, die als 
Soelampi naar de Simpang Kanan stroomt. De 
waterscheiding dezer beide rivieren wordt ge
vormd door een bergketen, waarvan de Si Bao - 
langit de hoogste top is. Vooral liet dal van de 
LaiKoembi is geheel opgevuld met tuf gesteenten, 
die naar het Westen aan dikte afnomen, zoodat 
tenslotte de onderliggende oude leisteen voor den 
dag komt.

De dorpen, waarvan de voornaamste zijn Salak 
en Gapoek aan de Soelampi, onderscheiden zich 
uiterlijk terstond van de andere Batakdorpcn. 
doordat ze meestal in geheel open terrein liggen 
en door een cirkelvormige, gevlochten omhei
ning van bamboe zijn omgeven. Deze staat ni■ i 
loodrecht, maar schuin om het binnendringen te 
bemoeilijken, terwijl een nauwe poort van ba 
boe eveneens versterkt is.

SIERADEN. Zie KLEED ING.
SIERPLANTEN. Zie TUINBOUW.
SIGËNTI. Zelfbesturend landschap in de 

derafdeeling Parigi (zie aldaar). De bevolking 
bedraagt ruim 2500 zielen. Het werd vroeger t< n 
onrechte als onderhoorigheid van Moöetong 
beschouwd, waartoe liet in bondgenootschap])’ - 
lijke verhouding stond, en is thans door de kort’ 
verklaring aan het Gouvernement gebondc 
(Med. Ene. Bur. deel II bl. 168).

SIGI. Zelfbesturend landschap, rcssorteereiul 
onder de residentie Menado; het behoort tot de 
Kajélische landschappen en wordt begrensd ten 
N. door Béromaroe, ten O. door Saocsoo • -n 
T’awa:li, ten Z. dooi' Lindoe en ten W. dot : 
Dolo. Het heeft met Béromaroe eene gomeei, 
schappelijke zelf bestuurster, die den titel draag 
van Magaoe of Madika. De bevolking is 09Ö0<> 
zielen sterk, liet hoofd middel van bestaan is do 
landbouw (maïs, rijst, klappers) on in geringe 
mate inzameling van boschproductcn. De 
naamsfe kampo ngs zijn Bora, Watoenondj 
Sidondo. Te Kalawara Napoeti (zie aldaar) i - 
eene Javaansehe nederzetting van de Wilt' 
Kruis kolonie. Vóór onze meer daadwerkelijke 
inmenging in de binnenlandsche aangelegenhe
den dezer streken oefende Sigi suprematie uil
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over een groot deel van Mklden-Cclebcs tot in 
Napoe, Besoa, Koelawi cn Lindoc. Hieraan is 
door onze actie een e ndc gemaakt; het zelfbe
stuur heeft verklaringen afgclcgd, waarbij liet 
af zag van alle aanspraken op de buiten hot 
eigenlijk landschap gelegen landstreken. Be 
verhouding tot het Gouvt. is thans gerogeld op 
den voet der korte verklaring. Zie KAÏLI 
(Moded. Encyclopaediseh bureau II bl. 85 — 
205 en Tijds. B. G. deel LIV afl. 1 en 2).

SIGI. Zie VAARTUIGEN. ---------------
V-;;; SIGI’SCH. Zie TORADJATALEN.

SIGIR of SËMASIN. Het Noordoosfcelijkst gele- 
’ gen eilandje van de Mèntawei-oilanden, door zijn

hoogen en bolvormigen boomgroei kenbaar punt 
van beteekenis voor de zeovaarders, die van Pa: 
dang uit de straat van Sibëroct willen bereiken. 
Het is oorspronkelijk door koraaldieren gevormd 
cn door aanslibbing van aarddcelen en rizoplioren 
tot een eilandje gemaakt.

SIGLI. Kust- en handelsplaats aan de 
monding van de Kroeëng Baröh — in den bene
denloop Koeala Sigli geheeten,
Malaka; standplaats van den chef der onder- 
afdeeling Sigli, afdceling Noordkust van Atjèh. 
Be plaats, geheeten naar een in de 18e eeuw 
aldaar gevestigden „teungkoe” of schriftgeleerde, 
afkomstig uit Celebes en op wiens graf thans nog 
als „Iramat” wordt geofferd, bestaat uit een 
Westelijk voornamelijk civiel -en een Oostclijk 
militair gedeelte, gelegen op een landtong, welke 
door een overbrugd water van elkaar zijn ge
scheiden. Op het civiele gedeelte (het oorspron
kelijke Sigli vóór onze vestiging), met fraaie 
nrön (tjeumara) lanen, bevinden zich de kan
toren van bestuur, militairen commandant, 
recherche en post- en telegraafdienst, de wonin
gen der civiele ambtenaren, het station, de werk
plaatsen en de woningen van het- personeel van 
de Atjèh-tram. politiekazerne (zal echter spoedig 
verplaatst worden naar het Oostelijk gedeelte), 
drie scholen, marktplaatsen, pasanggrahan, gas
en ijsfabriek, bioscoopgebouw, het oude Chinee- 
scho kamp (waarvan in 1900 oen groot gedeelte is 
afgebrand en geheel weer opgebouwd) en het nieu
we kamp of kramat. Op het militaire gedeelte 
(vóór onze vestiging „Koeta Mamplan” geheeten, 
wake ëh-gebied van de Socltans van Atjèh) lig
gen do troepenkampemonton. hospitaal, begraaf
plaatsen, gevangenis en enkele Chinceschc 
winkels met de gebouwen van de Atjèh-leverantie.

In Februari 1870 werd onze vlag te Pidië 
geliesehen, cn in Juni d. a. v. werd er een post 
opgericht aan de oude Koeala, vroegere mon
ding der Kroeëng Baröh, meer Westelijk van onze 
tegonwoordigo vestiging gelegen. De oclèëba- 
lang van Pidië kreeg toen / 50.000 schadeloos
stelling voor een hem eind December 1878 ten 
onrechte toegediende tuchtiging. De vestiging 
werd echter in 1877 verlegd naar bovengenoemde 
landtong of .Koeta Mamplan, omdat zij niet 
aan haar doeli toezicht op in- on uitvoer, beant
woordde. Tot 1800 was Sigli do standplaats van 
den Assistent-Resident der Noord- en Oostkust, 
die in dat jaar naar Idi en in 1893 naar Lbo6- 
Seumawè verhuisde. In 1891 werd een blokhuis 
opgerioht op het thans civiele plaatsgedeeite, dat 
door oen gcblindccrdon ijzeren brug met militair 
Sigli werd verbonden, zulks ter beveiliging van 
de communi: atie tusschcn wal en zee. In 1878 
en 1879 werd Sigli sterk verontrust, cn ook

tusschcn 1880 cn 1897 diende het den Atjèhschen 
schutters van uit het klassieke „Klapa satoe” 
met het bekend • „Veertje” gedurig als schijf, 
maar door do expeditie van Augustus 1897 
werd de omgeving, let door T. Bintara Pinouëng 
g slichtc wakeuëh-gebied gezuiverd, en de Pidië- 
expeditic, die in Juni 1898 een r 
deed den toestand duurzaam ten goede 
deren. Sigli heeft eenigc beteekenis als uitvoer- 
haven voor peper, pinang en copra. n 1")}

SIGLI. Onderafdceling van de afdceling Noord
kust van Atjèh van het gouvernement Atjèh en 
Onderhoorigheden, omvattende 23 zelf besturen
de landschappen: (XII Moekims) Pidië met de 
V Moekims Kale en Laweuëng, (V Moekims) 
Reubèë, (II Moekims) Arèë, (III Moekims) 
Iböëli, (V Moekims) Tjoemböfc, (II Moekims) 
Titcuë, (II Moekims) Troeséb, (III Moekims) 
Arön, (VI Moekims) Ie Leubeuë, (VI Moekims) 
Ndjöng, (III Moekims) Gloempang Pajong. 
(VIII Moekims) Sama Indra, Bambi en (III 
Moekims) Oenöë, (III Moekims) Pineuëng, do 
Moekim Kroeëng Seumideuën, (III Moekims) 
Gigiëng, (II Moekims) Keumala met Kcumala 
Dalam, (IX Moekims) Keumangan, de Moe
kim ïnè Tarenëin, de Moekims Andeuë en da, 
de Moekims Ilöt, Tangsèh met Beungga, n 
Gcumpang onder een controleur bij het B. B. 
met standplaats Sigli, met totaal — ICO 000 
zielen. Het ressort strekt zich uit van Pidiëpunt 
in het Westen tot aan de heuvels van Lageuën en 
Moesa in het Oosten, on landwaarts in tot ver
schillende nog niet zuiver aangegeven toppen 
en ketenen van het Barisan-gebergte. Die land
schappen, hoofdzakclijk in de Pidië-vallei gelegen, 
vormen één geheel, zijn onderling niet door 
natuurlijke grenzen gescheiden, zoodat het ge
bied van het cene vaak diep in dat van het 
andere dringt, terwijl de enclaves over en weer vele 
zijn. Zie voorts de over de diverse oelèëbalang- 
schappen handelende artikelen. ./■ ' /.}

SIGNAAL-TROM. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

SIGNATUUR. Het was tegen het einde der 
middeleeuwen een algemeen heerschend geloof, 
dat do geneeskrachtige planten aan teekenen te 
herkennen waren, die met de ziekteverschijn
selen, tot welker genezing zij geschikt waren, 
een zekere overeenkomst hadden. Men noemde 
die teekenen hare signatuur. Over voorbeelden 
van signatuur in Insulincle zie P. J. Vetli, De 
leer der signatuur (Int. Arch. f. Ethnogr. VII, 
1894, bl. 138 (van den ovordr. bl. 50) ); A. G. 
Vordcrman, De transmigratie- en signaturenleer 
in de Jav. geneeskunde (Veth’s feestbundel, 
1894, b). 241). t ‘

SIGOE. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
MENTEN. ‘ • , > , . ,

SIJAM. Arabische benaming van de vasten. Zie 
VASTENMAAND.

SIKABOEDOEK. Deze oude vulkaankegel ligt 
vrij geïsoleerd op 50 K.M. N. van Ajer Bangis 
en 37 K.M. O. van Natal. De berg is niet nader 
•onderzocht. (Fcnnoma, N.-Sumatra, 210).

SIK KA. Zie FLORES.
SIKKA’SCH. Het Sikka’sch, gesproken op Mid- 

dcn-Flore.s, is nauw verwant aan het Solorsch, 
dat dc taal is van de bevolking van Oost-Fiores, 
en van dc eilanden Ad on are en Solor en van liet 
Westelijk gedeelte van Lomblèm; beide schijnen 
met. de t alen van Timor en die van Am bon t ot

|
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„Over de vervoegde werkwoordsvormen in de 
M. P. talen”, door denzelfden, Bijdr. SstoVolgr. I.

J. 0. G. J.

ééne groep gebracht te kunnen worden, ofschoon 
-^een zeker verschil niet- te ontkennen is.' Beide 

_ _< talen dulden enkele mede-klinkers als sluiters. 
De nasale sluiter wordt in het Sikka’sch gewoon
lijk weergegeven doorcene ng, welke zoowel aan 
eenc oorspronkelijke ngr‘als aan cene m, n elders 
kan beantwoorden; in het Solorcesch daaren
tegen, (volgens de opgaven), als regel door eene 
n, beant woordende aan m, ng elders. Onder 
de sluiters komen ook zulke voor, welke oor
spronkelijk niet tot het woord behoord hebben, 
bijv. in het Sikka’sch limang, arm, M. P. lima; 
ducing, oud, Mal. enz. tua ; uitrak, jong, Soend. 
ngora ; tèbbot, lichaam, Mal. tubuh; morel, leven, 
vgl. Oud -Ja v. mahvrip; enz. Ook in het Solo- 
reesch komen deze anorganische sluiters voor, 
bijv. liman, hand ; mean, rood, M. 1. merah, enz.; 
djaran inak, merrie, (het laatste bij M. P. ina, 
moeder). In het Sikka’sch vertoonen slechts 
enkele met eene vocaal beginnende werkwoorden 
eene volkomen vervoeging; bij een aantal andere 
is slechts een overblijfsel van vervoeging op te 
merken, welke blijkt uit eenc verandering, welke 
de aanvang-mede-klinker ondergaat; zoo luidt 
bijv. turn, wijzen, (Jav. tuduli, enz.)in den lsten 
pers. enkelv. aü turu, doch in den 2dcn en 3den 
pers. du duru, nimu dunt. In het Soloreesch 
schijnen slechts enkele met een klinker begin
nende werkwoorden nog vervoeging te kennen. 
Van werkwoorden worden in beide talen naam
woordelijke vormen afgeleid, zoo het grond
woord op een klinker eindigt, door toevoeging 
van ng of n, bijv. in het Sikka’sch van léba, 
dragen aan een draagstok, (Mak lémbara): ai 
(hout) -lebang, draagstok; van mate, sterven, 
ata (mensch) -mateng, een doode; zoo ook in het 
SoJor. ata-ma ten-, andere naamwoordelijke vor
men schijnen niet voor te komen Eene gi nitief- 
bepaling gaat, gelijk in alle talen dezer groep, 
zoowel iu het Sikk. als ir> het Solor. aan he‘ be
paalde woord vooraf; er is weinig, soms nage
noeg geen verschil tusschen dc geniticf-construc- 
tie en samenstelling. Enkel- of meervoud wordt 
bij de zelfstandige naamwoorden niet aange
duid. Bezittelijke voorn w. worden in beide talen 
gevormd door toevoeging van ng, resp. -n; aan 
het pers. voorn w., bijv. Sikk. aü, ik, aiing, 
mijn; nimu, hij, enz.: nimung, zijn, enz.; Solor. 
goe, ik, goen, mijn; na , hij, naen, zijn; enz. Deze 
vormen staan na het woord, dat zij bepalen. 
Daarnaast komt in het Sikka’sch nog eenc en
kele maal het pron. suffii van den 3dcn pers. n, 
(hier ng luidend). Verhalen of teksten in de 
landstaal zijn tot dusver noch in het Sikk. 
noch in het Solor. bekend gemaakt.

Literatuur: Woordenlijstje van het dialect 
van Sikka, (Hol. Sikka), door L F. Galon, 
Tijdschrift van T.-, L.- en Vlk. van Ned. Ind., 
Dl. XXIII; Sikka’sch-Holl., door denzelfden, 
t”_Di. XXLV v-aj)-hotzelfde.JhjdschrifL4 „Ecnige 

p*\J opmerkingen over het dialect van Sikka”,
volgd door ecnige spreekwijzen door denzelfden, 

.in DJ. XXV van hetzelfde Tijdschirft; „Bijdrage 
/ tot de kennis van het dialect van Sikka, door 

denzelfden, Verh. v. h. Bat. Gen. LJ. L, eerste 
stuk. Woordenlijstje van de Soloreesche taal, 
door H. II. O. Leemker, Tijdschrift van T.-, L.- 
en Vlk. v. Ned. Ind., Dl XXXVI, vgj. ook „De 
Eind-mede-klinkers in het Rottineesch en 
Timoreesch, door J. G. G. Jonker, Bijd. T.- 
L.- en Vlk. v. Ned. Lid. 7de Volgr. V; vgl. ook

SIKLOHAT. (Kei-eil.) Zie DUIF.
SIKOENJARA. Zie VAARTUIGEN.
SIKOETJI. Zie VAARTUIGEN.
SIKOK-ALANG. Eene sperwor-soort, Accipi- 

ter virgatus, van dc . Soend a-eilanden on het 
Indische vasteland,. '' ■ A l rj-

SILAJANG. Nagri in het landschap mapat ^ 
Toenggoel (zie aldaar), Sumatra’s Westkust/J / ( ■ r' , • 

SILAM of KOMORAN. Een eiland op de kust )l,1 
Zuid Nieuw-Guinea. (Zie KOMORAN). ‘ . *

SILAOET. Nagri in de onderafdeeling Indra- / J £ i? 
poera van de residentie Sumatra’s Westkust. 1
Silaoet is de Zuidelijkste plaats van de residentie 
en ligt vlak bij de grens met Benkoelen. De grooto 
weg van Indrapoera naar Mokko Mokko gaat 
langs deze plaats. Ook de rivier van Indrapoera 
(zie aldaar) wordt gedeeltelijk Silaoet genoemd. ,

SILAT. Voormalig zelfbesturend landschap 
in de W. Afdeeling van Borneo, afdeeling Sintang, 
onderafdeeling Smitau, hoofdzakelijk gevormd 
door het stroomgebied van de Silatrivier, linker
zij tak van de Kapoeas. Tot voor 1910 werd hot 
onbeduidende landschap bestuurd door een 
Radja met den titel van Pangéran; in dat jaar 
werd het op verzoek van het zelfbestuur inge- 
lijfd bij het rechtstreeks bestuurd Gouverne- 
ments gebied (G. B. 24 Mei 1915 No. 15).

Literatuur-. J. J. K. Enthpven. Bijdragen tot 
de Geogr. van Borneo’s W. Afd., T. A. G. 1903, 
bl. 182 vlg. . .

SILAU (SILO). Vroeger Batak landschap, dat 
uiteengevallen is in het tegenwoordige Poerba en 
Dolok Silau. Het vormde met Panei het vroegere 
rijk Nagoer (zie aldaar).

Silau heet ook de rivier, die op den Si Manock 
Manoek, een weinig ten Oosten van hetTobameer 
ontspringt en met vele bochten in N.-O., soms 
Oostelijke richting stroomt door het gouverne
ment Oostkust van Sumatra (afdeeling Asahan) 
tot aan Kjsaran. Ilier gaat de groote weg over dc, 
rivier, die nu scherp naar het Oosten ombuigt om 
bij Tandjp.eng Balai opgenoraen te worden door 
dc vrijwel evenwijdig stroomende Asahan rivier 
en weldra uit te komen in de Straat van Malaka.

1

i
| van

SILAU TOEA. Zelfstandige, maar kleine rivier 
in het gouvernement Oostkust van Sumatra (af
deeling Asahan). Zij ontspringt aan den voet van 
de Si Manoek Manoek, een der liooge toppen van 
het gebergte, dat de Oostzijde van het Toba meer 
omgeeft. Na de vlakte bereikt te hebben, stroomt 
de rivier hoofdzakelijk in Noord-Oostelijke rich
ting, tot aan de plaats, waar de grooto weg over 
de rivier leidt. Hier heeft plotseling een splitsing 
plaats; links gaat een tak onder den naam van 
Balai of Solem, rechts de Poelau Banding of 
Boeloeroe, die zelf weer een gedeelte van haar 
water door een linker zijtak Sikasim stuurt. Een 
weinig boven Laboeyu Rpekoo vereenigen zich al 
deze takken weer, om even ver beneden genoem
de plaats in de Straat van Malaka uit te komen. 
Aan den mond ligt de kleine nederzetting Bo- 
gan.

ge-

SILAWANG. Landschap op het eiland Ti mor, 
behoorendc tot de onderafdeeling Béloe dor 
afdeeling Noord- en Midden Ti mor van de resi
dentie Timor en O., ten Z.O. van Djenitoe, aan 
de zoogenaamde groote grens.

SILÈBAR. Zie supplement.xf
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) SILEUKAT. Een onderhoorighcicl van liet 

landschap Troemön. Zie TROEAIÖN.
SILI (jav.). Zie NEUSVISSCHEN.
SILINDOENG., Onderafdecling van de afdec- 

ling"Bataklanden in de residentie Tapanoeli, ten 
Zuiden van liet Toba meer gelegen, met Taroe
toeng, als. Jioofdplaats. Zij bestaat uit tal van in 
1879 en iater onder geregeld bestuur gebrachte 
landschappen en hoendoelans.

Het is een bergland bij uitnemendheid methooge 
bergen, ware hooglanden en vlakten, ruwe bergke
tens, waartusschen schoone valleien. Onder de 
hooge bergen verdienen in de eerste plaats vermel
ding de Dolok Martimbang (1680M.) en deSiDoea 
Doea (1410 M.), die aansluit bij den Si Tarindak 
(1617 M.) en Si Marbalatoek. Deze rij van ber
gen verdeelt de onderafdeeling in twee doelen: 
het Noordelijke deel, hoofdzakelijk ingenomen 
door de schoone bebouwde vallei van Silindoeng, 
Noordwaarts gaande tot de gebergteketen, waar
op D. Oetocs (1921 M.), D. lmoen (1504 M.), D. 
Sitindjak (1206 M.) en D. Poeoeng (1784 M.) zich 
verheffen ; het Zuidelijk deel door de niet minder 
schoone, echter minder bebouwde valleien van Si 
Gompoelon en Pangalöan, bekend staande onder 
den naam van Pahaë, Zuidwaarts gaande tot de 
D. Omboen (1240 AL), D. Si Alang (1632 AL) en 
D. Saoet (1804 AI.). In 1906 werd in het Zuiden 
aan de onderafdecling toegevoegd een derde bek
ken, de nog grootendeels moerassige vallei van Xii 
Alangoemban, dio toen van Sipirok werd afge
scheiden. .De bodem bestaat voornamelijk uit 
tuffen en tufzandsteen, terwijl de bovenste lagen 
veel puimsteen bevatten. De drie bekkens wor
den doorstroomd van de Patang Toroc met haar 
zij- en bronrivieren, die zich door de genoemde 
bergketenen wringt, en het water tenslotte naar 
den Indischen Oceaan brengt. Eerstgenoemde 
vallei is gemiddeld 900 meter hoog, en moet 
in nog niet lang vervlogen tijd een meer 
geweest zijn, zooals nog blijken kan. In 1865 
bestond, blijkens oen kaart van het zendelingge
nootschap te Bannen, aan de Oostzijde nog een 
meer, dat sedert verzand is. Nu stroomt er in het

het Noordelijke heeft een bergklimaat, eenigszins 
ruw met vaak grooto temperatuursverschillen, 
vooral tusschcn dag en nacht. In den regentijd en 
bij hovigon wind is het er erg guur.

Dc onderaf deeling Silindoeng heeft een bevol
king van i 56000 personen, die ruim 500 kam* 
poengs bewonen. Alleen in do vallei van Silindoeng 

30.000 raenschon, zoodat dit gebied tot do 
dichtst bevolkte gedeelten van Sumatra behoort. 
De bevolking is van zuiver Bataksche afkomst 
(Toba Bataks) zonder noemenswaardige vermen
ging met andere volksstammen. Voor een deel is 
zij nog heidensch gebleven, een gering aantal 
Bataks is hier Mohammedaansch, vooral in de 
vallei van Silindoeng, terwijl er een 5 a 600 Mo
hammedanen voorkomen in Pahaë en ook vrij veel 
in het gebied van Si-Alangoemban. Het grootste 
aantal, ( i 30.000) is Christen. De Rijnsche Zen
ding heeft hier in i 863 haar intrede gedaan en in 
dezen betrekkelijk korten tijd is nagenoeg de ge- 
heele bevolking gekerstend. Naast de eigenlijke 
zending heeft het genootschap zich ook bezig ge
houden met werken van barmhartigheid en zich 
op onderwijsgebied bewogen. Zoo vindt men 
hier het groote zendingshospitaal Péa Radja (zie 
aldaar), een seminarie voor inlancfscïïe''onder
wijzers te Si Pohplon, een Ilollandsche school 
voor Batakkinderen te Péa Radja, een weef
school enz.
, Dat het dichtbevolkte Silindoeng, met zijn 
centra van regecrings- en zendingsarbeid ook een 
gebied is, waar het economische leven krachtig 
tot uiting komt, spreekt van zelf. In den land
bouw en de veeteelt vindt dc bevolking ruime 
bronnen van inkomsten. Hoofdzakelijk wordt 
rijst geteeld, de gcheele vallei is als het ware een 
reusachtige sawahvlakte, waarin aardige groene 
bamboc-boschjes- en tal van witte kerkjes en 
scholen een vroolijke afwisseling brengen. Dit be
langrijke gebied kan dan ook beschouwd worden 
als het hart van het door de Toba’s bewoonde 
deel der Bataldanden. Behalve rijst worden ge
teeld: djagoeng, gadoeng of oebi, in geringer hoe
veelheid groenten en aardappelen en er wordt 
ook veel werk gemaakt van de koffie- en benzoë- 
cultuur. Marktplaats is dc hoofdplaats Taroetoeng 
(zie aldaar) met de drukste markt van heel de 
Bataldanden. Dc handel beperkt zich tot een 
binnenlandsehen handel; dio naar buiten (naar 
zee) is zeer gering, naar de Tobalanden van meer 
betcekenis. Sedert dc veeziokte herhaaldelijk in 
deze streken optrad, is de veestapel, voornamelijk 
karbouwen, zeer verminderd en daarom werden 
vele karbouwen van Angkola en Padang La was , 
ingevoerd. Daarentegen worden jonge hengsten 
naar die streken en naar Siboga uitgevoerd. De 
nijverheid is van weinig betcekenis en bestaat 
uit weinig meer dan de fabrikatie van bruin
zwarte suiker van den arènpalm en hot maken 
van matwerk. Het woven van kleedcn geschiedt 
meerendcels voor eigen gebruik.

Het grondgebied is verdeeld in stam- of marga- 
gebieden. Zoo wordt de vallei van Silindoeng in- 
genoracn door de twee hoofdmarga’s Hasiboean 
en Nai Pospos, wier gebieden om staatkundige re
denen gescheiden zijn dooreenstrookgronds, Oea- 
loe Ompoc geheoten, waarop een aantal kam- 
pocngs is gebouwd,staande onder S radja’s(groot- 
raden). Deze Oealoe Ompoe is als een soort voor
post van Hasiboean te besohouwon, als een grens
wacht togen Xai Pospos, welke stam voor onge-

1
wonen

Westen do tamelijk breede rivier Si Gcaon, in liet 
Oosten de Si Tocmandi, dio zich met dc vorenge
noemde rivier beneden Taroetoeng tot de Batang 
Toroe voreenigt.

De vallei, dio eenc lengte van 0 kilometer bij 
cent.' breedte van gem. 2 kilometer heeft, is één 
groot rijstveld, afgebroken door vele kleine ne
derzettingen, omgeven van bambooboschjes. Zij 
wordt overigens begrensd door bijna geheel van 
bosehgroei ontbloote bergwanden, wellicht ten 
gevolge van roofbouw in den tijd toen dc vallei 
nog een meer was. Langs deze berghellingen wor
den solfataren, warme on minerale bronnen aan- 
gotroffen, zooals overal elders in dc onderafdee- 
ling. Zij vormen een breede lijn, getrokken van 
don Dolok Pocsoek Bookit ,aan do Westzijde van 
het Tobaineor, naar don Si Boewal-boewali, het 
Wester-grensgobergte van Sipirok. Het water 

de minerale bronnen van Silindoeng onder-van
scheidt zich van de andere in dit gebied door do 
overvloedige afzetting van koolzure kalk. Het 
wordt gedronken, terwijl van de warme bronnen 
gebruik wordt gemaakt tegen huid- en gowriclits- 
aandoening.

Het klimaat kenmerkt zich doorgrooten regen
val; te Taroetoeng valt jaarlijks 2100 m.M. Het 
Zuidelijke en middenste bekken zijn liet warmst, J

*
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(raadzaal), de Balai Gadang, waar dc datock nan 
baranam (de 
Loeboek Batingkap, Tals, Siraalanggang, Pio- 
bang en Soengai Baringin sinds eeuwen rechtspre
ken in zaken, waarin partijen zich niet hebben 
ncorgclegd bij dc beslissing der volkshoofden van 
één der zes nagri’s. Deze „raadzaal” is in de open 
lucht, hier mag geen gebouw geplaatst worden 
(zie BALE); immers zegt dc bevolking: „het dak 
is de hemel, de aarde is dc vloer, bergen zijn de 
wanden en dc mat is de grasvlakte”. (L. 0. 
Westenenk, De Minangkabausche Nagari, Mcded. 
Ene. Bureau VIII 1915)y^| ;

SIMALOER. Maleischc benaming van het 
N.ste en na Nias grootste eiland van dc reeks, die, 
dc Westkust van Sumatra volgend, in het Zui 
den met Enggano eindigt. In de landstaal heet 
het Simocloel; quasi Atjèhsch is de naam Simcu- 
loeé, welke in het Staatsblad prijkt, echt Atjèhsch 
heet het Poclö Oe, d.i. klappereiland, een naam, 
dien het dankt aan den klapperrijkdom van de 
omliggende kleinere eilandjes. Volgens de bevol
king, zoo van Simaloor als van den Sumatraan- 
schen o verwal, heette het vroeger Marocs. Engel- 
sclie zeekaarten noemen het Hog-Island. Verkeerd 
is de op sommige oude kaarten voorkomende 
benaming Poeloe Babi, welke een der Tapah- 
eilandcn ten Z.O. van Simaloor tockomt. Het is

veer drie eeuwen door Hasibocan naar den Noord- 
westelijken hoek (Si Poholon) is gedrongen. 
Volgens Bataksch gebruik werd toen de grens
strook afgestaan aan 8 hoofden, deels van llasi- 
boean, deels van aanverwante marga’s, die niet 

de veroveringen hadden deelgenomen. De 
verhouding is niettemin tot aan onze bestuurs- 
vestiging altijd zeer gespannen geweest. Hasi
bocan is onderverdecld in de marga’s Hoeta To- 
roean, Hoeta Galoeng, Hoeta Barat Si ïompoel 
en Panggabean: Nai Pospos in dc marga’s Hoeta 
Ocroek, Manoengkalit. Toemeang en Naga Ba- 
riang. In Si Gompoelon en Pangaloan en Djandji 
Angkola zijn de toestanden eenigszins anders: 
daar loopen verschillende marga’s dooreen.

Het bestuur (inlandsch) berust in handen van 
door het Gouvernement aangestelde djaihoctans, 
hoofden van een aantal kampo ngs, die tezamen 
ceue federatie (hoendoclan) vormen. Zij genieten 
geene vaste bezoldiging en leven van lninne in
komsten van den landbouw en-de veeteelt, som
migen ook door den handel. Buitendien genieten 
zij een aandeel in de boeten en gerechtskosten, 
door hen in zaken opgelegd. De bevolking toch is 
gelaten in het bezit van hare eigen rechtsbedoe
ling onder de leiding en het toezicht van de be
sturende ambtenaren. De rechtspraak wordt uit
geoefend door verschillende rapats, in welke de 
djailioetans zitting hebben, onder het presidium 
van den assistent-resident der

volkshoofden) van Gocroen,zes

aan

54 zeemijlen lang, van 5 tot 14 zeemijlen breed, en 
i 80 G. M*. groot, en strekt zich N.W. — Z.O. uit, 
tus-ch n 2°20' «n 2°57' N.B. en 95°43' en 9ö°31' 
O. L. Dc naar Su matra gekeerde zijdo van het eiland 
heeft drie prachtige baaien: van Sinabang, Tèlok 
Dalam en Sibigo, die zelfs de grootste schepen ii. 
veelvoud gemakkelijk kunnen ontvangen. De Si- 
nabang-baai is sinds 1912 geheel bebakend en ver
licht, zoodat de booten er ook ’s nachts kunnen 
binnenvaren. Voor de beschrijving dier baaien 
en van de kust, alsook van de omliggende eiland 
jes, zie men den Zeemansgids voor den O.-I. 
Archipel 1910, Deel I bl. 210-220. Het binnen
land is zeer geaccidenteerd, maar de hoogste top, 
de Dele*- Sibaö, is slechts 507 M. (of volgens den 
Zeemansgids 025 _M.). Dat heuvelland is bedekt 
met aan uitstekende houtsoorten rijk oerwoud, 
dat veel neerslag verwekt. De rivieren hebben 
zich diep ingesneden, maar voor het verkeer 
zijn zij van weinig beteekenis. De nederzettingen 
der bevolking liggen langs de kust of in de na
bijheid daarvan aan de benedenloopen der ri
vieren, en het strand leverde tot voor kort de 
eenige landverbinding, met nog een paar voet
paden dwars dooi- het eiland, van Salang naar 
Sigoclè. Pas in de laatste tien jaren werden aan
gelegd dc; karrenweg Sinabang-Lasikin, de gras
wegen Salang-Lambaja en Sibigo-SÖmbiJan, en 
de landverbinding tusschen Sinabang- en T-’Iok 
Dalam-baai. Aardbevingen worden veelvuldig 
waargenomen, en bodeminzinkingen vallen lang.-, 
de Sinabang- en Télok Dalam-baaien bieren daar 
to constateoren. (Zie Kol. Verslag 1907).

Het eiland is rijk aan karbouwen (8 ii 9 «lui- 
zend), die zieh onderscheiden door het gemis van 
een pluim aan de staart.

Toen in Nov. 1851 de resident F. 11. J. Net- 
scher van Tapanoeli Simaloor bezocht, nieendi 
hij de eerste Europecsche gast er te zijn. Uit do 
door hem gegeven beschrijving in het Tijds. 
Indische Taal-,Land- en Volkenkunde, Batavia 
1850, valt op te maken, dat ook toen reeds het 
Atjèhschc en liet Maleischc element zich

afdeejing
den controleur der onderafdeeling./4 \7c.P

SILOEMPOER. Een van de groote waterloopen 
in het Oosten van de residentie Palembang. Het 
is de afwatering van het Lëhak Deling meer en 
komt na een korten, zeer sterk bochtenden loop 
Oostwaarts door het moerassige laagland uit. een 
weinig ten Noorden van de Luciparapunt, tegen
over het eiland Banka. Aangezien het Lëbak Dë- 
ling-meer ook middels de A. Padang, een der 
monden van dc Moesi, afwatert, wordt de Si- 
loempoer ook wel eens tot de Moesi-delta gere
kend. De lichting W. — O. pleit echter tegen deze 
opvatting.

SILOENGKANG. Xagri bij Sawah Loentoin de 
residentie Sumatra’s Westkust, aan den grooten 
weg naar Solok. Het ligt in een eng, woest dal, 
waardoor zïélr cle spoorweg wringt tot aan tien 
tunnel, een weinig voor Sawah Loentö. Daar in 
het nauwe dal bijna geen sawahs voorkomen, zijn 
de mannen genoodzaakt elders een bestaan te 
zoeken. De vrouwen leggen zich toe op het weven • 
als middel van bestaan. Wakkere inlandscho

of van

vrouwen en belangstellende Europecsche dames 
hebben zich er voor gespannen om dit middel van 
bestaan op te voeren, o.a. is een coöperatieve or
ganisatie gevormd, die materiaal aankoopt en do 
werkstukken tegen vaste prijzen verkoopt, hetzij 
aan reizende handelaars, hetzij op vaste verkoop-

centrumplaatsen; zoo is SiJoengkang een bekend 
van weefkunst geworden, y. : yC'6

SIMA. District van hef tot Socsoehoenans ge- 
1 bied behoorend regentsehaj) Bojolali, afdeeling 

van dien naam, residentie Soerakarta. Het is 
gelegen tegen den Oost voet van den Mërbaboe; 
het heeft drie onderdistrieten met name Si ma, 
Tari en Sarnbi en had eind 1905 eene bevolking 
van 32.000 zielen, w.o. ~ 30 Europeanen en 
15 Chineezen.

SIMALANGGANG. Nagri met zeer belangrijke 
markt in de landstreek Soengai Baringin (zie 
PA.JÖ KOEMBOEH). Er is een beroemde balai er ge-
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> ducht dcdon gelden en de eigen bevolking dus 
stellig reedB geheel was geïslamiseerd; maar uit 
de nog loopende verhalen hoe die Islamisatie is 
in haar werk gegaan, moet worden besloten, dat 
er sindsdien nog geen twee eeuwen zijn vcrloopen.

Voor wat be.rcft de verhouding tot Atjèh tec- 
kent Netscher aan:„Sigoeli en Lëmawé alleen zijn 
„niet cijnsbaar aan Atjèh, doch jaarlijks zendt 
„de Vorst van Analaboe eenc praauw, die de be- 
„woners dan vullen met olie, klappers en rotan, 
„als een bewijs van eerbied zoo zij zeggen, doch, 
„naar mijne meening, in de hoop van goede 
„vrienden te blijven”. Inderdaad verbleef te 
Meulaböh een „Pangoeloe sidc*”, die zich uitgaf 
voor hoofd van Poelö Oe.

Ind. Stb. 1880 n°. 149 bracht Simaloer admini
stratief onder den gouverneur van Atjèh, en in 
188.1 maakte de wnd. Assistent-Resident K. F. H. 
Van Langen een reis er heen om een onderzoek 
in to stellen naar de aanwezigheid van steenkool 
in het gebergte nabij Sinabang. De tocht gaf 
hem stof voor opstellen: „Het eiland Simaloer” 
in Tijdschrift Indisch Aardrijkskundig Genoot
schap le jaargang (1881) afl. III bl. 1, en „Ver
slag eener reis.. .. enz” in Tijdschrift Indische 

/Taal-, Land- on Volkenkunde. Deel XXVII.
-Sinds liet men Simaloer weer liggen, tot in 

/ 1899 Tapaft Toean militaire bezetting kreeg onder
‘ luitenant H. Col ij n, die tevens optrad als wnd. 

c-ivielgezaghebber der onderafdeeling 'Papa*1 
Toean, bij welk ressort Simaloer ook werd inge
deeld. In Nov. 1902 maakte de wnd. assistent 
resident der onderhoorighcd.cn, majoor Van 
Laaien, een reis naar het eiland, om een terrein 
uit te zoeken voor een ondernemer uit Otlèë 
Lhcuë, die er een houtaankap wilde beginnen. 
De keuze viel op de bosschen rond de baai van 
Sinabang. In Maart 1903 werd een voorloopige 
vergunning tot houtaankap verleend, en te 
Sinabang werden eenige militairen i it Tapa* 
Toean onder een sergeant gedetacheerd, voor 
de veiligheid van de kappers, aanvankelijk 
130 Chincezen. Den 7den Sept. 1904 werd het 
bivak overvallen. Een paar man sneuvelden en 
alle tien geweren van de.hoelo bezetting gingen 
verloren, maar werden dra heroverd.

Een in 1902/3 door den ingenieur Jansen in
gesteld onderzoek naar den steenkolenrijkdom 
van het eiland leverde geen gunstige uitkomsten.

Majoor Van Daalen werd op zijn reis verge
zeld door den controleur Westenenk, die de 
gelegenheid te baat nam materiaal te verza
melen voor een „Simalooroosch woordenlijstje”, 
gepubliceerd in de Bijdragen T. L. & Vk. v. 
X. I., deel 50, bl. 302, en een artikel „Simaloer” 
in de Le afl. van 1904 Van het Tijdschrift van 
liet Koninkl. Ned. Aardrijkste. Genootschap.

De in 1903 verleende concessies werden in 
1900 overgedragen aan de Atjèh-boschcxploi- 
t atiecompagnie, en van deze gingen zij in October 
1910 over op de Java-boschexploitatiemaat- 
sdiappij, die zich thans deugdelijk te Sinabang 
heeft genesteld. Aldaar worden in haar electri- 
-ehc zagerij de volgens Amerikaansche methoden 
omvorgezaagde, uitgesleepte en per spoorbaan 
verder getransporteerde woudreuzen 
75— 100 M. hoogte, (vooral rasak-boomen Shorea 
barbala Brandis) na looging in daartoe speciaal 
middels oxcavateurs gegraven 
balken en planken verwerkt.

In Noord-Simaloer werden in 1900 nog ver

gunningen tot houtaankap verleend aan een on
dernemer, die zich te Sibigo vestigde. Zijn con
cessies zijn in 1912 overgegaan op de Hout- 
aanlcapmaatschappij Noord-Simaloer.

Een fusie tusschen Java-bosehexpl.mij en 
Houtaankapmij Noord Simaloer kwam in 1917 
tot stand.

In Ocb. 1907 werd te Sinabang in verband met 
het openstellen van de haven voor den alge- 
meenen handel, een ontvanger voor de tolrech
ten geplaatst, mede ten einde den civielgczag- 
hebber van Tapa* Toean bij te staan in het be
stuur van het eiland. Het militaire postje werd op
geheven en de militairen vervangen door gewapen
de politie. In de volgende jaren werden voor ver
scheidene om het hoofdeiland heengelegen klei
nere met klappers begroeide eilandjes, vanwaar 
de copra reeds in de zeventiger jaren naar Penang 
en Marseille werd uitgevoerd, door Atjèhs 
gouverneur landbouwconcessies verleend - aan 
Europeanen. Dat geschiedde achtereenvolgens 
met Poelo Pandjang, Poelo Babi, Poelo Lasiah, 
en Poelo Silaoet Bësar en Këtjil.

In 1912 werd Simaloer eene afzonderlijke 
onderafdeeling, welke officieel „Simeuloeë” werd 
gedoopt, onder een controleur met standplaats 
Sinabang; en in hetzelfde jaar kreeg men tele 
grafische gemeenschap met de buitenwereld 
via Tapafr Toean en Singkel.

Sinabang heeft eene bevolking van Chineezen, 
Maleiers, Atjèhers, Javanen, en zoo te zeggen, 
geen Eilanders. Het gedeelte van Sinabang, in
genomen door het emplacement van „de Java- 
bosch”, lijkt een vrij on-Inclischc industriestad 
met smalle paden. Langs die straten staan 
zagerij, pakhuizen, magazijnen, kantoren, en 
dichte planken woonhuizen voor het perso
neel der maatschappij, meest Amsteedammera. 
De plaats is electrisch verlicht, en heeft eene 
bad waterleiding en een ruim hospitaal van de 
maatschappij ten dienste van haar Javaanscho 
contractkoelie.

De onderafdeeling omvat de landschappen: 
Tapali (andersgezegd Oelaö of Dèfajan), Simoe- 
loel, Lëlcón, Salang, en Sigoelè (Sichoelè), met 
in 1912 respectievelijk: 5350, 2600, 471, 314 en 
2067, totaal 10S62 inwoners. In het Tijd
schrift Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskun
dig Genootschap 1917 no. 1, zegt J. Kreemer, 
dat do bevolking thans 16000 zielen telt. Zij 
kent nog niet veel behoeften, leeft van rijst
bouw op moerassawahs en ladangs, en klopt 
sagoe 'als ze rijst te kort komt, verder van klap- 
perteelt, vischvangst, inzameling van boschpro- 
ducton en verkoop van karbouwen, die in de 
bosschen en vlakten langs de kust goed gedijen. 
Vele eilanders vinden tegenwoordig ook emplooi 
als daglooners’ bij de J. B. E. M., te Sinabang of 
in het bosch, of bij de houtaankap aan do Sibigó- 
baai.

De bevolking is tweeërlei: die van de drie 
eerstgenoemde landschappen is inheemsch en 
spreekt de „leng banö” (d. i. „landstaal”), die 
van Sichoelè en Salang meent van Niassche 
origine te zijn en spreekt de „wali banoeah” 
(beteekent ook „landstaal”). De kennis van 
Atjèhsch en Minangkabausch is op het eiland 
daarenboven algemeen. Zie omtrent de talen 
H. T. Damsté: „Simaloereesche texten” in 
Bijdragen t/d T. L. en Vk. v. N.-I., Deel 71 (1916) 
Do volksinstellingen in beide groepen land.

1
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van soms

bassins, tot



' '/• ' ' CfA -M ' T* Af * -V f -V // /Lp
' ' t\ s^r» /T jt&r? ' P - tf ^7-J r^., ' <-» f'

.4 * c^ r,.

l
S1MAL OER S1MELOEXGOEN.77ö

kamfer levert. Behalve kamfer levert hij ook eou 
hout, dat voor huishouw en meubelen geschikt 
is en vooral ook ter vervaardiging van kisten, 
de bekende kamferhouten kisten en koffers, 
gobezigd wordt. Door het vellen ter winning 
der kamfer is hij echter van vele plaatsen roeds 
geheel verdwenen. Niet alle boomen loveren 
kamfer en hoe minder zij daarvan bevatten 
(in holten van den stam), dos te beter is do 
qualitcit van hot hout. Het is zwaar, fijn, duur
zaam. S. g. = 0, 770. Zieverder bij KAPOER 
BAROS.

SIMAR PEGOELINGAN. Zie MUZIEK EN 
MUZIEKINSTRUMENTEN.

SIMARASOK. Nagri bij Basö, §um. Westkust 
(zie OUD AGAM).-V ■ • £ 0 tl ’ y

SIMAWANG. Nagri aan den N.O.lijken oever 
van het Singkarakmeer ter Sum. Westkust. Den 
22sten Juli ISIS werd deze plaats bereikt door 
Raffles, die van hier uit de vervallen hoofdplaat- 
sen van het Minangkabausche rijk bezocht: Soe- 
rpeasö on Pagar Rocjoeng (Tigö Balai). Op den 
terugweg naar Padang vond hij in de Oembiiin, 
daar waar zij de uitwatering vormt van het ge
noemde meer, een steen inet Hindoe-Javaanscho 
inscriptie (Raffles, Memoir hl. 301: Oudli. Versl. 
2de kw. 1912. bl. 47, No. 42). Die steen ligt nu op 
den kleinen pasar bij de spoorhalte Oembiiin. Op 
verzoek der bevolking liet Raffles te Simawang 
de Britsche vlag planten on bleven 12 Beugaal- 
sche soldaten achter om die te bewaken. De heer 
Salraon, van 1810—1817 Britsch resident te Pa
dang, werd te Simawang geplaatst, doch hij heeft 
nooit zijn bestemming gevolgd door de weldra 
gevolgde intrekking der post, toen de overgave 
der oude Compagnie’s kantoren aan de Hollan
ders plaats vond (22 Mei 1819 werd te Padang de 
Nederlandsche vlag goheschen). Volgens het 
adatverband behoort Simawang tot Tanah Datar 
(onderafdeeling Fort van der Capellen), waartoe 
het bij de gewestel. reorganisatie van 1913 ge
bracht is (vgl. PADANG PANDJANG). t 

SIMËLOENGOEN (- 
droefgeestig), naam eencr onderafdeeling van do 
afdeéling Simeloengoen en do Karolanden, gouvi. 
Oostkust van Sumatra, met de hoofdplaats 
Pematang Siantar (zie aldaar) tevens afdeelings- 
höofclplaafs. Deze onderafdeeling wordt ingono- 
men door de landschappen Siantar,TanahDjawa, 
Raja, Panei, Poerba, Dolok Silau en V Koeta. 
Tezamen beslaan zij een oppervlakte van 4500 
K.M2., bewoond door ^ G5.0O0 personen, voor 
het overgroote deel behoorende tot den stam der 
Timoer-Bataks, verdeeld in 4 hoofdmarga’s n.1. 
Sinaga, Damanik, Poerba en Seragih. De stam
leden wonen niet bijeen, maar het huwelijksver
bod is langen tijd blijven bestaan. De Heidenscke 
godsdienst wordt aangetast zoowel door do Rijn- 
sche zending als door Mohammedaansche immi
granten.

De onderafdeeling grenst aan den N.O.oever 
van het Toba-moer, en strekt zich vandaar 
Oostwaarts uit tot in de laagvlakte, waar ze 
grenst aan Asahan, Batoo Bara, en Padang. 
Het Westen wordt geheel ingenomen door hoog
vlakten, waarop zich vele afzonderlijke bergen 
verheffen; in het Z. de Si Manoek-Manoek (2200 
M.), naar welke hoogste top de geheole bergkam 
wel eens wordt genoemd, welke eerst de grens 
vormt met Oeloean en daarna bij ParapaVin de 
Dolok Marbalatoek (1650 M.) en de Batoe Lo-

schappen zijn nog onvoldoende onderzocht en 
omtrent overeenstemming of verschillen kan nog 
niet worden geoordeeld. Vast staat dat overal do 
bevolking verdeeld is in soekoo’s, dat de kinderen 
hooren tot de sookoe van den vader en dat de 
vrouw den man volgt. Aan het hoofd van iedere 
soekoe staat een datoc. Binnen ieder landschap 
voert een dier datoe’s den titel pamoentja*'. 
in Simaloer zijn er zelfs twee pamoentja*’s; en 
een ander heet malintang. De pain oen tja'’ was 
primus inter pares en van de landschapsinkom- 
sten genoot hij het leeuwendeel. Naast hem 
werkte zich echter naar boven het hoofd van de 
vreemdelingenkolonie, de datoe van „soekoe 
dagang”.

Die vreemdelingen: Atjèliers en Minangka- 
bauers, waren bazige lieden, die als wereldwijze 
Mohammedanen diep neerzagen op de eenvou
dige eilanders. Ze maakten er jacht op, ver
zamelden ze in kralen, en verkochten hen als 
slaven naar den overwal. Dat hield op nadat de 
bevolking geheel tot den Islam was bekeerd, 
maar hun superioriteitsgevoel bleven ze behou
den en van dat gevoel gaven zij blijk in hun op
treden, zoodat het tegenover derden moest 
schijnen, alsof de datoe van soekoe dagang de 
radja was van het landschap. Van de zijde der 
inheemsche bevolking genoten zij ook zekere 
erkenning: Zij ontvingen de „sieureu*”, een 
rijstschatting, opgcbracht door de gehuwde 
«ilanders ad 1 nali per man en per jaar. In_Bijdr. 

V/T, L. en Vk. v. N.-I. Dl. 55 bl. 248 wordt gezegd 
> 'Nd'at de vreemdelingenhoofden van Tapah en 

.yX"l,Jgjmajoer Zouden zijn opgekomen als nazaten van 
zeeroovers, die daar vroeger huis hielden, terwijl 
de hoofden der andere landschappen scheppin
gen zouden zijn van den Pangoeloe Sidéfr te 
Meulaböh, ingevolge opdracht van Atjèh’s 
soeltan. Resident Netscher zag in 1856 ook de 
vreemdelingenhoofden aan voor de wettige heeren 
des lands. Ook na 1880 drong ons bestuur die 
nieuwe bewindhebbers steeds naar voren, en 
werd met pamoentja*', malintang en verdere 
inheemsche datoe’s zoo te zeggen geen rekening 
gehoudcn.Men beschouwde de datoe’s dagang 
als de eenigc werkelijke bestuurders, liet hen 
korte verklaringen teekenen, en keerde hun de 
hasil (in- en uitvoerrechten) uit, waarop zij 
eigenlijk geencrlei rechten hadden. Toen men 
de vergissing bemerkte, werd de sieureu* door 
ons afgescliaft, en het vreemdelingenhoofd van 
Tapah werd getroost met een door de bevolking 
in heerendienst aangelegden klappertuin.

Tegenwoordig gaan de schadeloosstellingen 
voor afgeschafte hasil-inning in landsehaps- 
kassen, waaruit den vreemdelingenhoofden, en 
in mindere mate ook den pamoentja*’s, trakte
menten worden betaald. Deze bedragen voor de 
„landsciiapshoofden” van Tapah, Simoeloel, 
Lek on, Salang en Siehoelè respectievelijk 50, 40, 
15, 15 en 15 gld. ’s maands, terwijl zij ook nog 
houtcijns ontvangen tot bedragen van 100, 40, 
30, 20 en 30 gld. De pamoentjac’s in die land
schappen ontvangen maandelijks 10, 10, 5, 5 
en 10 gld. traktement.

, (Dit artikel is meer uitvoerig terug te vinden 
1 'y lm het Koloniaal Tijdschrift, 1907 Juli, bl. 917). 

n 1 ' ' SIMANTO (ATJÈu). Zie SHOREA GLAUCA.
^ SIMAR BANTAJAN (mal). Drybalanops 

.J^matica Oaertn., fam. Dipterocarpaceac. / Ho o ge 
/'y/x boom van Sumatra en Bomeo, die de/Bomeo-
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tèng (1800 M.) een steileu meer rand vormt tot 
aan den Dolok Piso-Piso. In het N. verheffen zich 
de Simbolon (1486 3VÏ.) en Simerito, in het W., 
op de grens met de Kar o-h o o g vla kto, .do Singga- 
lang (1844 M.) en de TinaroÜ XT9IS M.). Hier ont
springen de Boloek, Bolon (d. i. groote rivier), 
Hapal en de vele zijrivieren van do Padang, 
welke alle uitkomen in do Straat van Malaka. 
Zij hebben zich diepe beddingen uitgeslepen en 
zijn door de vele watervallen en stroomversnel
lingen onbevaarbaar. Opmerkelijk is het ver
schillend karakter van dit gebied met de laag
landen, die meer Oostelijk liggen. Voorbij Tëbing 
Tinggi krijgt de bodem een geheel anderen'tint, 
daar bevindt men zich in een golvend heuvelland, 
dat geleidelijk tot 1400 M. hoogt stijgt, terwijl 
achter de terreinglooiingen de bergen der hoog
vlakte zich verheffen. Het gehecle land maakt 
een zeer gunstigen, opwekkenden indruk. Wel 
komen op vele plaatsen uitgestrekte alang-alang- 
vlakten voor, maar over het algemeen is het 
vlakke land vruchtbaar en waterrijk. Daarnaast 
komen enkele boschreserves voor, terwijl de 
meeste bergen nagenoeg geheel met wouden zijn 
bedekt.

Nog in 1910 gold Simëloengoen als een achter
lijk, haast onbereikbaar Bataklandje, waar öf 
oerbosschen met tijgers en olifanten, óf onafzien
bare, kale, dorre, haast onbewoonde steppen 
waren. Wol trachtten reeds lang bestuursamb
tenaren orde te scheppen in de enkele verspreide 
kampoengs, en zendelingen der Rheinische Mis- 
sions Gesellschaft de menschenetende of gif- 
mengende bewoners tot het Christendom te be- 
keeren, maar bekendheid verkreeg het land eerst, 
doordat men in Simëloengoen begon te zien een 
gebied met groote economische toekomst. Van 
groot belang is de omstandigheid, dat Simëloengoen 
een belangrijk deel kan opleveren, van de enorme 
rijsthoeveelheden, die hot cultuurgebied van Su, 
raatra’s Oostkust noodig heeft, en die thans bijna 
geheel van overzee moeten worden ingevoerd. 
Simëloengoen is door den waterrijkdom van do 
velo rivieren uitstekend geschikt te maken voor 
den sawah-bouw. Dc Bataks, die deze landen be
wonen, zijn echter lui en gedegenereerd door 
ziekten, door langdurige slavernij en door opium - 
misbruik. Vandaar dat invoer van vreemde ar
beiders noodzakelijk zoude zijn, ware het niet, 
dut vrij gemakkelijk een belangrijke immigratie 
tot stand kon komen van de bewoners van hot 
overbevolkte eiland Samosir en van Toba-Ba- 
taks. Reeds omstreeks 1900 deed dc zendeling 
Sim on een poging om de voor irrigatie gemakke
lijk vat bare volden van Bandar te doen bewerken 
door Tobaneosche Christenen, om deze als vaste 
kern te benutten bij het kerstenen van de Heide
nen. Deze póging mislukte echter, daar de immi
granten in hot warme klimaat aan velo ziekten 
begonnen te lijden. Ook een nieuwe proef in 1908 
mislukte, door het uitbreken van een zware cho- 
iera-epidemie. Nu echter neemt he^ aantal immi
granten gestadig toe, in 1912 bedroeg het aantal 
1500, in 1913 breidde het zich uit tot 25ü0, terwijl 
het aantal in 1915 steeg tot 6500 en nog voort
durend heeft toeneming plaats. Als centraal 
hoofd over deze Tobancezen werd in 1914 van 
Gouvernomentwege een gewezen eontröle-mantri 
aangosleld. Op zijn bureau te Pomatang Siantar 
worden de immigranten geregistreerd 
deeld over de verschillendo kampoengs. Ten einde

de meestal berooid hier aankomenden aan ploeg- 
veo enz. te helpen en hon van levensonderhoud 
gedurondo de eerste moeilijke maanden te 
zien, wordt een afdeelings-credietbank opgericht 
op coöperatieven grondslag. Deze lieden zijn 
zeer arbeidzame en bekwame landbouwers, die 
tot uitstekend voorbeeld dienden-voor do Timoer 
Bataks. Van huis uit zijn zij bekend met de 
sawah-cultuur, vandaar dat zij al spoedig be
gonnen met het aanleggen van geïrrigeerde 
velden, welke pogingen door de Rogeering 
worden gesteund. Reeds zijn thans geheel op 
kosten van de landschapskas 4000 bouws be
vloeid, terwijl de Deli Rijstbouw iyüj., in Augustus 
1914 te Medan .opgericht, een concessie bezit van 
1100 bahoe, uitsluitend voor den rijstbouw. In 
het geheel komen 300 K.M.2 voor bevloeiing in 
aanmerking, waarvan 220 KM.2, in sawahs om
gezet kunnen worden. Rekent men, dat de gron
den niet meer dan één rijstoogst per jaar op
leveren, dan zou Simëloengoen in de t oekomst in 
staat zijn om iaarlijks ongeveer 30 millioen K.G. 
rijst te leveren, d i. ^ */3 van hetgeen ter Oostkust 
van Sumatra moet worden ingevoerd. Het groote 
belang van deze onderafdeeling voor het geheele 
gouvernement is hiermede aangetoond.

Na'ast den rijstbouw worden ook andere cul
tures beoefend: zoo is men begonnen met gras 
te planten, natuurlijke weiden uit te zoeken en 
door andere middelen de veeteelt aan te moedi
gen. De paardenteelt, in de Timoer- en Karo- 
Bataklanden van belang, begint zich te ontwik
kelen evenals de varkensfokkerij. Sariboe Dolok 
bezit al een depot van S Sandelwooddekheng- 
sten. Vruchtboomen worden met behulp der 
Buitenzorgsche selectie-tuinen verkregen, en 
eeDige tienduizenden klappers uit de beneden- 
streken ingevoerd. De aanplant van tweede ge
wassen, die uitgevoerd kunnen worden, neemt toe.

Concessies zijn hier in den aanvang uitgegeven 
voor enkelo tabaks- en koffieondernomingen, 
terwijl spoedig door verschillende maatschappij
en een begin werd gemaakt met den aanplant 
van rubber. In 1908 waren de landschappen 
Bandar en Siantar reeds bijna geheel voor rubber- 
concessies uitgegeven. Toen eindelijk bleek, dat 
èn bodem èn klimaat zich uitermate eigenden 
voor do theecultuur, begonnen ook kapitaal
krachtige lichamen, waaronder vele Engelsche, 
zich voor Simëloengoen te interesseeren. In het 
geheel zijn 70 concessies uitgegeven mot een 
totalo oppervlakte van 1140 K.M2., waarvan 
reeds do helft is beplant met rubber, koffie, tabak 
en thee. Groote rubber-, koffie- on theefabrieken 
met sloom- en motorische kracht verrezen. Op 
eenzamo plaatsen staan do woningen van em
ployé* en do villa’s der administrateurs en op 
Amerikaansche wijzo ontwikkelde zich hot cen
trum, hot moderne plaatsje Pëmatang Siantar 
(zie aldaar).

Een groote hindernis voor de verdere econo
mische ontwikkeling vormen de nog gebrokkige 
communicatie-middelen, waardoor het land nog 
te veel geïsoleerd is. De rijst o. a. kan dientenge
volge niet zoo vlug en goedkoop afgevoerd wor
den als wenschelijk zou zijn, maar nog duidelijker 
spreken do nadeolen van gebrekkige communi- 
cat io-middclon langs den weg naar Tëbing Tinggi. 
Over kilomotors lengt o ziot mon afgebrande bos- 
seben, omdat bij do verandering van boscli in 
cultuurland het hout wegens de hoogc vervoer-
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kosten niet kon worden verkocht en ter plaatse kloppen en klappcrteelt, die vooral aan de Z.W.- 
verbï&nd moest worden. Met bekwamen spoed kust nogal belangrijk is. De verkoop van klap-
wordt echter gearbeid om ook hierin verbetering pers en karbouwen brengt geld op om kleeren,
te brengen. Reeds is een weg tot stand gokomen aardewerk en weeldeartikelen en zoo noodig 
van de hoofdplaats Pematang Siantar naar Te- ook rijst te koopen. Het landschapshoofd
bing Tinggi. Hoewel de slechte toestand, waarin Datöfr Nja Noeh, wiens korte verklaring dd. 4
de weg tot voor korten tijd verkeerde, dringend Sopt. 1900 is goedgekeurd en bekrachtigd bij
verbetering behoeft, is dit toch een der drukst Gouv. besluit van 23 Maart 1901, is van Ma-
bereden wegen van Sumatra-. Thans is hij omge- leiseken oorsprong en stamt, zoo men zegt, af van
legd en geheel verhard; een particuliere auto- den befaamden Datoefr Bakoekoe*-, die eilanders
dienst zorgt voor de geregelde verbinding tus- opving en kraalde en als slaven naar den overwal
schen beide plaatsen. Ook wordt gewerkt, aan verkocht, of als hem dat werd belet, vermoordde,
de voortzetting naar’ Naroemondi aan de Zuid- De bevolking is ingedeeld in soekocs. Van 
zijde van het Toba-meer, om daar aansluiting de hoofden (datoe’s) dier soekoe’s, die het
to verkrijgen bij het wegennet van Tapanoeli en eigenlijk bestuur uitmaken, zijn de voornaam-
de Westkust. Van nog grooter beteekenis is de stc de pamoentja*- en malintang. P'amoentjafr\s
stoomtram van de hoofdplaats naar Tebing Ting- zijn cr twee: een uit sockoe Bólawa, en een uit
gi. Den len April 1916 werd deze lijn geopend, soekoe Tocfa; maar op de in Toefa gehouden
waardoor de verbinding t ot stand is gekomen, pamoentja6'-waardigheid wordt ook aanspraak
met het Dcli-net waarnaar de cultures zoo ver- gemaakt door lieden van soekoe Kaboe. De ma-
langend uitzagen. lïntang-waardigheid is in soekoe Abesi.

Geschiedenis. Als gevolg van de expeditie Voor de zaken van zee- en scheepvaart is 
in 1865 naar Asalian ontstonden vijandelijkheden er een geutjhift panglima, die meent gelijkwaa
met de Bal aks der bovenstreken, welke duurden dig te zijn aan de beide pamoentja^’s. Met hun
tot den dood van onzen liardnekkigst en tegen- drieën vormden zij volgens hem de treeft,
stander Radja Pa Netek in 1870. In 1887 werd waarop de rijstpot: .Dato* Njaft Noeh, boven het
het landschapje Raja getuchtigd en hierop volg- vuur rustte. (Zelfde beeld als in Meulaböh ge- 
den de eerste verklaringen van onderwerping aan bruikt tot kenschetsing der verhouding van do
het Nederlandsche gezag door de hoofden van drie datoe’s van Maleischen bloede tot den
Simëloengoen en wel op 23 October 1889 van Teukoe Tjlii6', het Atjèhsche hoofd der Kawaj
Siantar, in 1891 van Tanali Djawa en in 1904 XVI). Zie verder het artikel SIMALOER. 
van Raja en Panei. Eerst op het eind van 1907 SIMOENG (mal ). Zie OTTERS, 
werd de z.g.n. Korte verklaring geteekend. SIMPAI. Uitgestrekt vulkanisch gebergte ten

y'/l / /\f; . ^\/ Literatuur. Nota van toelichting betreffende O. van Tjitjalèngka (Preanger). Het hoogste
' Vae Simeloengoensche landschappen. Tijdschr. punt ligt op 1666 M. Merkwaardig is het groot

v , \Voor Ind. T. L.- en V. dl. 51 (1909) pg^_527; aantal jongere cruptiepunten, dat binnen, op
. v| r - • .. > Moolenburgh. Ëëh land'van groötè economische en buiten den ringwal voorkomt. Dc vulkaan
jjtf'' ... r beteekenis. Tijdschr. Binn. Bestuur, dl. 49 (1916) is geheel onwerkzaam (Verbeek, Java, 730).

pg. 423; J. T. Cremer. Ons land van onbeperkte SIMPAI (mal.). Zie SLANK APEN. 
s ' mogelijkheden. SIMPANG (Sèmpang). Landschap in do

' SIMËLOENGOEN EN DE KAROLANDEN. Af- residentie Westerafdeoling van Borneo, afdeeling 
deeling van het gouv. Oostkust van Sumatra, Këtapang, onderafdeeling Sockadana. De opper-
verdeeld in de twee onderafdeelingen Simëloe- vlakte bedraagt z'r_ 7870 K.M.2, d. i. ^ 16 maal
ngoen en de Karolanden; hoofdplaats sinds 1906 die van het landschap Sockadana, terwijl dc
Pëmatang Siantar (zie aldaar). De afdeeling telde bevolking in 1915 werd geschat op ongeveer
eind 1915 ruim 159.000 inwoners, waaronder 350 10.000 personen, voor het grootste deel bestaande
Europeanen, 4800 Chineezen en 400 andere uit Maleiers (hieronder gerekend Boogincezen,
Vreemde Oosterlingen. (Zie de afzonderlijke arti- ■ verblijf houdende ter Westkust, en moer speciaal
kelen KARO-LANDEN en SIMËLOENGOEN). te Soongai Boewaja en de zgn. „Orang Bockit”

SIMEULOEË. Zie SIMALOER en SIMOE- of bergbewoners), voor liet kleinste deel uit
LOEL. Dajaks en een gering aantal Chineezen. Het

SIMISAP. Nagri in de afdeeling Solok van de landschap grenst ten W. aan Koeboe en de zee,
residentie Sumatra’s Westkust aan den Noord- ten N. aan Mëliau, ten O. aan Sëkadau en Ma-
voet van het Midden gebergte gelegen en belang- tan, en ten Z. aan Matan en Sockadana. Tot' het
rijk als voorloopig eindpunt van den grooten weg, landschap behooren de langs de kust gelegen eilan-
die van Solok over Koebang nan Doea tot hier den Koembang, Melang Mërakit, Nanas, Antoe
voltooid is, maar doorgetrokken zal worden naar en Masa liga (nota Simpang T.A.G. 1912 blz.
Takoeng. 332). Het Westelijk gedeelte is nagenoeg overal

SIMOELOEL. Een landschap, vormend de vlak, de Oostcljjke helft bergachtig; de hoogste
middenmoot van het gelijknamige eiland (Zie toppen zijn de G. Paloeng (1116 M.), op do
SIMALOER), en reikende zoowel aan deszelfs grens met Sockadana en Noordoostelijk daar-
N.O.-als aan de Z.W.-kust. Het wordt overigens van de G. Batoe Dajeuli (958 M.). In het
afgesloten in het Z.O. door het landschap Tapali Noorden ontstaan op het gebergte twee in haren
of Dèfajan, en in het N.W. door Salang en bovenloop slecht bevaarbare rivieren
Sichoelè. De prachtige baai Lhöfr Dalam aan de verschillende zijtakken, beide met een ongeveer
N.O.-kust behoort tot het landschap. Simaloer Zuid-westwaartschen loop; nl. de S. SÖmandang,
is ook rijk aan goed timmerhout, dat door de na de vereeniging met de Simpang (Zuidelijk
Javaboschexploitatiemaatsehappij wordt gewon- van de gelijknamige kampoeng) onder dien naam
nen. Het is na Tapah het best bevolkte landschap. . doorstroomende en de S. Koewalan, uitstroo-
De bevolking leeft van rijstcultuur op niet al mende in de Zuidelijkste mondingsarm van do
te best bewerkte sawahs, ladangbouw, sagoe- Kapoeas, de S. Lida. Kantpoengs van noemens-
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waardig belang worden in het landschap niet 
gevonden; alleen noemen we Simpang (gelegen 
aan de samenvlooiing van S. Simpang en Matai), 
vroegere verblijfplaats van den Panembahan, 
met een geringe bevolking en Tëlolc Mclano aan 
de monding der Simpangrivier, de tegenwoordige 
verblijfplaats. Voor voortbrengselen van den 
bodem, middelen van bestaan etc. der bevolking 
zie het artikel BORNEO. Den 14 Juni 1823 
werd het eerste politieke contract met Sempang 
gesloten, in 1845 na de afscheiding van Soeka- 
dana een afzonderlijk contract aangegaan, dat 
in 1SS1 weder vernieuwd werd. In 1911 werd de 
Panembahan Soeria Ningrat wegens wanbe
stuur ontslagen, zijn opvolger Panembahan 
Anom Kësoema Ningrat legde op 28 Juni 1911 
de korte verklaring af. Sedei’t 1908 is in het 
landschap een landschapskas gevestigd.

Literatuur: H. von Dewall: Matan, Simpang 
enz. Tijdschr. Bat. Gen. Dl II (1862) zoomede 
J. P. J. Barth: Overzicht der afd. Sockadana, 
Verh. Bat. Gen. Dl. 50 (1897); Bijl. Hand. St, 
Gen. 1911/12 n°. 301-14, 15; T. A. G. 1912 
blz. 330 vv.

De geschiedenis van het landschap houdt ten 
nauwste verband met die van Sockadana en 
wordt daarmede behandeld. Zie SOEKADANA.

SIMPANG AMPAT. Nederzetting in de onder- 
afdeeling Oplxir, afdeeling Loeboek Sikaping van 
de residentie Sumatra’s Westkust. Het woord 
beteekent „viersprong”. Hier loopt de grootc weg 
van Taloek naar Sasak aan de kust, welke voorbij 
Simpang Ampat in de kustlagune wel eens onder 
water staat. Links voert een kleine weg naar het 
Zuidwaarts gelegen gebied van de Masang-rivier, 
terwijl rechts om de moerassen heen een flinke 
rijweg, die bij Moeara Kiawai over de Pnsaman- 
rivier gaat, voltooid is naar het eveneens aan de 
kust gelegen Ajër Bangis.

SIMPANG KANAN en SIMPANG KIRI. Zie 
SINGKEL en TËMIANG.

SIMPANG OELIM. Het meest W. tevens het 
grootste landschap van de onderafdeeling Idi, 
afdeeling Oostkust van Atjèh. Strekt zich in 
langgerckten vorm Z.-N. uit, langs den rechter
oever van den benedenloop der Djambö Ajé. 
f)<'ze rivier scheidt het van „Paso”, en wel meer 
bepaaldelijk van Kouroutöë, rechtstrceksch ge
bied. De N.O.-grens wordt bepaald door Straat 
Malnka. Langs de O.-grens liggen van X. naar 
Z. de landschappen Djoolö* Tjoet, Tanjöng 
Seumantö6, weer Djoelö* Tjoet, en Djoelö* 
Rajeu*. Ten Z. grenst het aan hot Gajö-land- 
«rhap Serbodjadi. In Simpang Oelim kan men 
twee gedeelten onderscheiden:

I. de vlakke benodenstreken, uitmakende een 
(•enigszins peervormigen gelijk beenigen driehoek, 
met Straat Malnka en het benedenste stuk van 
de Djambö Ajé als ópstaande zijden, samonko- 
mend omstreeks „ Diamantpunt”, en als basis den 
Arakoendö geheeten tak, dien de Djambö Ajé 
iets boven Lbo* Niböng W.XT. W. afsplitst. Dit ge
deelte is dicht bevolkt en, voor zoover niet be
dekt door zeemoerasbosschen, geheel in cultuur 
gebracht en met sawahs en tuinen als overdekt. 
Tn het Z.O. wordt het gesneden door de Atjèh- 
trambaan, die haltes heeft te Arakoendö, kende 
.Simpang Oelim, en Madat, en vlak aan do overzij 

dc Djambö Ajé weer een te Panton Laboe. 
De brug over de Arakoendö meet 115, die over 
de Djambö Ajé 80 Meter. Dc spoorreis Simpang

Oelim —Idi (32 K.M.) duurt IJ uur. Naar 
Lhöc Soumawè is het een rit van ruim 3 uren. 
Een groote eolonneweg volgt het beloop van de 
trambaan, terwijl een andere groote weg meer 
Zuidelijk van Arakoendö

i
!

over Gröng-Gröng 
Lhöfr Niböng gaat en bij Paja Naden zich 

met cerstgezcgden eolonneweg voreenigt. Van 
Keudè Simpang Oelim aan den N. eolonneweg 
divergoeren een aantal wegen naar verschillende 
punten aan den Z. eolonneweg. Ook gaat 
de keudè af een weg N.O.-waarts naar de koeta 
van den oelèëbalang te Tanjöng en verder naar 
Koeala Simpang Oelim. Nog een eolonneweg 
voert van de trambaan langs den rechter Djambö 
Ajé-oevor N.-waarts. Bij Mounasah Loeëng 
kruist die weg een tak, dien de Djambö Ajé daar 
W.-waarts uitzendt en die zich dra splitst in 
Kroeëng Rawa en Soengöö Blah, welke laatste 
zich weer ondervordeelt, haar Z.sten tak af
waterend in de Koeala Simpang Oelim.

2. de geaccidenteerde bovenstreken, een lange 
en naar verhouding smalle strook grond lang3 
de Djambö Ajé, gekruist door een groot aantal 
rechter zijrivieren, zooals de Kroeëng Lipat,
Kr. Roebè, Ivr. Peulalö en Aloeë Iö Mirah. Die 
bovenstreken zijn dun bevolkt en weinig ont
gonnen, en hebben meer dan dc benedenstreken. 
geleden van dc onrust in vroeger jaren. Pasi; ' - - : — 
Tinggi en Blangdcunóng aan de Djambö Ajé 
zijn de voornaamste plaatsen. Langs de Djambö 
Ajé voert een weg, die echter niet overal in zoo 
heel goeden staat verkeert.

Zijn de benedenstreken overwegend Groot- 
Atjèhsch,
nen zeggen, — de bevolking der bovenstreken 
is meer van Pasè’sclie origine. Het totale zielen
tal bedroeg volgens telling van 1906: 9839, ver
deeld over 2180 gezinnen. Op 1 Januari 1916 
bedroeg het aantal geregistreerde mannen 4011.

De bestaansmiddelen van de vrij welvarende 
bevolking zijn sawahrijstbouw, veeteelt en pi- 
nangcultuur vooral, en in de kuststreken vis- 
schcrij en zeehoutaankap. Do pepercultuur, 
waaraan het landschap zijn opkomst dankt, en 
die in 1877 naar schatting nog 700 kojan op
leverde, daalde in 1897 bededen de 100, in 1904 
beneden de 10, maar haalde in 1901 weer 20,35

en
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XXVI Moekimsch zou men kun-

kojan.
Aan het hoofd staat de energieke oelèëbalang 

Tcukoe Moeda Oesöïh of Joesöh. wiens korte 
verklaring dd. 28 Sopt. 1899 werd goedgekeurd 
en bekrachtigd bij Gouv. besluit van 15 Juni 
1900, n . 37. Onder hem besturen „toeha peuöt” 
de gampöngs Pootjo6- Aloeë. Peulalö ,Gampöng 
Blang on Bantajan; „peutoea rajeu6” do gam
pöngs Soengoë Roesa, Madat, Paja Deuman, 
Bïntah on Tjöh; en „peutoea oebit” de meuna- 
sah’s. waarin die gampöngs zijn verdeeld en do 
enkele daartoe behoorendo seuncubö*’s of peper- 
tuineomplexen. Toeha peuët en peutoea rajeu*” 
worden door Atjèhers aangesproken met „teu- 
koe” on besproken als „peutoea (sagöe)”. In 
den mond van Pasèërs zijn die titels respectieve
lijk „ampon” en „oelèëbalang”.

Simpang Oelim is een stichting van Teukoo 
Moeda Nja* Malém, een Groot-Atjèher uit da 
XXVI Moekims, die er. zich omstreeks 1850 
vestigde. In 1860 kreeg hij een „sarakata” van 
Atjèhs soeltan. Hij was wel bevriend mot Teukoo 
Paja van Tanjöng Seumantö* of Arakoendö, 
die, ook Atjèher uit de XXVI Moekims, in 1869

van
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zouden betrekken, en aanvaardde aanvankelijk 
ook den hem gestelden eisch om naar 
Radja te gaan tot het vernemen van de A'oor- 
waarden. Den 23stcn werd het bivouak te Simpang 
Oelim betrokken. Maar de radja bedacht zich 
op het punt van het gaan naar Kocta Radja. 
Voor generaal Diemont was dat een groote te
leurstelling. Hij meende de veranderde houding 

T. Moeda Malém te moeten wijten aan door 
onze bestuursambtenaren gemaakte fouten, en 
zond den Assistent-Resident De Scheemaker, 
om te trachten den radja t-e bekeoren. De radja 
echter onttrok zich aldra aan verdere aanrakin
gen, en toen hij zich ook van een hem gesteld 
ultimatum niets aantrok, werd hij den 12den 
December geproclameerd met zijn geslacht voor 
altijd te zijn vervallen van den troon van Sim
pang Oelim. De Scheemaker beraadslaagde mot de 
peutoea’s over de aanstelling van een nieuwen 
radja. Een peutoea T. Nja*" Lamkoeta, werd tot 
radja aangesteld. We lieten hem den oden Januari 
1S77 een verklaring teekenen. de Nederlandsche 
vlag werd plechtig uitgereikt en geheschen, 
en den 7den werd de blokkade van Simpang 
Oelim opgeheven. Zoo meenden we de zaken 
voldoende te hebben geregeld.

Maar T. Moeda Malém verbleef te Teupiën 
Sireun aan de overzijde der Djambö Ajé, op 
slechts korten afstand van ons bivouak. Nadat 
hij in Juni 1877 onze post te Blang Ni had over
vallen, werd den Oden Juli Teupiën Sireun ge
nomen. We maakten er veel waarden en goud
werken buit, welke voor een goed deel zijn terug 
te vinden in de goudkamer van hctjnuseum van 
het Bataviaasch Genootschap. Den 3den Januari 
1878 'Kwam Moeda MalénT bij den wd. Mili
tairen en Civielen Bevelhebber kolonel van der 
Heydcn te Blang Ni in onderwerping. Hij ver
trok naar Atjèh, en in Simpang Oelim keerde 
hij niet meer terug. Wel echter zijn zoon T. 
Nja*- Oesöh, en als deze in Simpang Oelim 
kwam, had hij het er te zeggen, en niet onr.p. 
radja T. Njaft Lamkoeta. Deze was telkens 
genoodzaakt naar Idi de wijk te nomen, 
in 1888 vestigde T. Njaft Oesöh alias T. Lam 
Reuëng zich er voor vast, en dra was hij de 
eigenlijke oelèëbalang. Veel volk liet hij uit 
Atjèh overkomen. Het werd tierig in Simpang 
Oelim, maar wat er groeide was ons niet welge
zind. Vandaar dat in 1892 Simpang Oelim voor 
alle in- en uitvoer word gesloten. Toen werd op 
21 Juni 1893 de onder Nederlandsche vlag va
rende „Rajah Kongsi Atjèh” op de hoogte 
van Diamantspunt afgeloopcn en op den wal 
gezet, en vier vrouwelijke passagiers hield T. 
Njac Oesöh gevangen,om de opheffing van 
Simpang Oelim’s sluiting te dwingen. Dat had 
resultaat. Men stelde alleen als conditie, dat T. 
Njafr Oesöh niet slechts zijn gevangenen losliet, 
maar ook zelf zijn opwachting zou komen maken 
te Idi en inderdaad kwam den 5den Juni 1894 
Njafr Oesöh zich vertoonen, waarop de sluiting 
werd opgeheven.

Jn 1895 reisde Njac Oesöh naai- Koeta Radja 
en werd erkend als oelèëbalang: T. Moeda Oesöh.

T. Njaft Lamkoeta, de schijn-oclèëbalang van 
1877, trad af, en werd in December 1898 ver
moord. In 1898 schijnt tijdens de Tapa-beweging 
Moeda Oesöh’s trouw even gewankeld te hebben. 
Maar dat was zijn laatste „zwakke” moment. 
En hij leverde sedert goed werk. Nergens tor

Teukoc Moeda Angkasa van Blang Mè uit het 
aan Tanjöng Scumantö6, grenzende Meureubo 
had verdreven. Samen trokken zo één lijn tegen 
de Pasèërs. en dezen konden het niet van hen 
winnen. Na dc tweede Atjèh-expeditie wei
gerde T. Moeda Malém eene „verklaring” te 
teekenen, houdende erkenning van den Koning 
der Nederlanden als wettig opperheer. Toen 
nu in April/Mei 1876 een conflict tusschen 
Keureutöe en Simpang Oelim op handen scheen, 
en een controleur voorstelde, een stoomcr de 
Djambö Ajc op te sturen om. tezelfdertijd dat 
Keureutöe zou aanvallen, de langs den rechter
oever gelegen Simpang Oelimsche versterkingen 
te beschieten, gaf zulks den Gouverneur-Genera al 
Van Lansberge aanleiding, dd. 17 Mei naar Atjèh 
te seinen, dat Z.E. onverdeeld goedkeurde al 
wat mocht geschieden om Simpang Oelim af
breuk te doen, en dat gaarne zo\i worden ver
nomen dat met Keureutöe daartegen krachtig 
geageerd was. De Commandant van de Zeemacht, 
de Legercommandant, en de Militaire en Civiele 
Bevelhebber op Atjèh, Generaal Wiggers van 
Kerchem, opperden bezwaren, maar de Land
voogd bleef bij zijn plan. Bij besluit van 15 
Juli werd de Commandant van de Zeemacht 
gemachtigd, den Gouvernementsstoomer „Tjen- 
rana” naar de Oostkust te dirigecrcn, ten einde 
op de Djambö Ajé den handel van Simpang 
Oelim te beletten en eventueel den vorst van 
Keureutöe in zijn operaties te helpen; enden 
Legercommandant werd verzocht, te zorgen, 
dat de „Tjenrana” militairen aan boord kreeg. 
T. Moeda Angkasa, die ons al meermalen 
had trachten over te halen tot een gewapend 
optreden tegen Arakoendo en Simpang Oelim, 
of tot het materieel steunen van zoodanig op
treden zijnerzijds, kwam begin September weer 
bij Idi’s assistent-resident Mr. J. van Ivaat- 
hoven vergunning vragen, die landstreken te 
mogen veroveren. Van ons vroeg hij enkel: 
geweren, patronen, slaghoedjes en kruit. Den 
24sten werd de gevraagde vergunning verleend. 
De „Tjenrana” kwam aan in de Djambö Ajé 
en op den 26sten September vertrok eene ge
mengde compagnie van het linkerhalf 12e Bat. 
uit Batavia naar Idi, „op verlangen van Z.E. 
den Gouverneur Generaal”, en met het doel 
„den inval van T. Moeda Angkasa met eene 
Keureutöëschc strijdmacht op Simpang Oclimsch 
gebied moreel te steunen”. Zoo berichtte de 
Legercommandant den Assistent-Resident. In- 
tusschen wijzigden zich ’s Landvoogds inzichten, 
en dd. 2 October instrueerde hij den Militairen 
en Civielen Bevelhebber, dat T. Moeda Angkasa 
niet anders dan als overwinnaar uit den strijd 
mocht komen, doch ook niet anders dan met onze 
hulp. Generaal Wiggers van Kerchem voelde niets 
voor de onderneming, en vroeg zijn ontheffing. 
Den 22sten October had het optreden van 
Moeda Angkasa plaats. Er kwam niemendal van 
terecht! Den31sten gaf hij een tweede vertooning. 
Het resultaat was weer hoogst onbevredigend. 
Begin November trad Generaal Diemont op als 
gouverneur. Er ging. n troepen naar Simpang 
Oelim, en den liden was Tanjöng Seumantö* 
genomen en de rechter Arakoendo-oever van 
vijanden gezuiverd, doch door onze troepen. 
T. Moeda Malém bood den 18den November 
zijne onderwerping aan. Hij stemde er in toe, 
dat onze troepen te Simpang Oelim een bivouak

Koeta
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Oostkust zijn de benedenstrcken zoo dicht be
volkt en zoo deugdelijk ontgonnen. En 
hoorde men vroeger Simpang Oelim wel als „de 
oase van de Oostkust” betitelen. Die naam was 
wel verdiend, en zoo thans verouderd, is hij dat 
enkel omdat de verdere Oostkust niet meer aan 
een woestijn doet denken.

Literatuur: H. T. Danisté: Simpang Oelim, 
Een stukje Atjèhgeschiodcnis. Kol. ïijds. 1918 
bl. 1031.

SIMPOL (jav.). Zie STELECHOCARPUS.
SIMSAM (Aroe-oil.) Zie KAOA en MANOEK 

MANJEUSEL'P.
SINABANG. Standplaats van den controleur 

der onderafdeeling Simeuloeë van de afdeeling 
Westkust van Atjèh, en zetel van de Java- 
boschcxploitatiemaatschappij, die de bossclien 
exploiteert in het Z. deel van het eiland Sima- 
loer. De plaats ligt aan de prachtige Sinabang- 
baai in het landschap Tapah. Zie voorts: S1MA- 
LOER en TAPAH.

SINABANGBAAI is de zeer grillig gevormde, 
ongeveer 6 zeemijl het land indringende, vrij 
smalle en vrij diepe baai aan het Zuidgedeelte 
van de N.O.kust van Simeuloeë (Simaloer) op de 
Westkust van Sumatra. Door de verlichting is 
ook des nachts de veilige ankerplaats van de ge- 
gelijknamige kampoeng, de hoofdplaats van 
Simeuloeë waar een groote hout exploitatie wordt 
gedreven, te bereiken. De kusten zijn laag en 
vormen tallooze kleine baaien, waarin de be
groeiing tot aan het water reikt, slechts hier en 
daar reikt liet heuvelland tot aan de kust, waar- 
langs een kust rif loopt, dat alleen bij de hoeken 
ver uitsteekt . Dwars vóór de baai ligt hel, in het 
Westgedeelte heuvelachtige eiland Pandjang 
besar, dat de ingang der baai versmalt tot 1 K.M., 
daar beZ. vindt men in de baai nog vele kleinere 
eilanden en dieper in losliggende gevaren. Do 
Oostkust loopt om de Noord uit in een smalle 
landtong, waarop een kenbare heuvel. N.O. 
van deze ligt een uitgestrekte sleenachtige vlakte, 
waarop vele riffen, afgewisseld door groote diep- 
ten en beNoorden de baai treft men, tot zeer ver 
in zee, verspreide eilanden- en riffencomplexen 
aan, welke slechts een nauwen toegang tot de 
baai overlaf ciwOiet Noordelijk.ste dier eilanden 
is het zwaar begroeido en aan de Oostzijde hooge 
Nioemat, gelegen op een groote koranlvlakte met 
vele gevaren en zeer ongelijke diepten.

De regenval is zeer groot aan den wal, op eeni- 
gen afstand van de kust is het dan fraai weder. 
De stroomen in de baai zijn weinig krachtig en de 
vertikale waterbeweging gering bij een overheer- 
schend dubbeldaagsch getij. Zie Zeemansgids 
deel I.

SINDANG. District met gelijknamige hoofd
plaats van de contröle-afdceling Kandanghaoer 
en Indramajoe-West van het regentschap en de 
afdeeling Indramajoe, residentie Gheribon. Het 
telt -18 desa’s en is verdeeld in twee onderdis- 
tricten. f3

SINDANG. Kleine zelfstandige rivier in het ui
terste Zuiden van de residentie Sumatra’s West
kust. Zij ontspringt een weinig buiten het gewest 
op de helling van den Goenoeng Raja in het land
schap Koerintji en stroomt hoofdzakelijk in 
Westelijke richting, totdat ze vlak bij de kust met 
een scherpe bocht naar het Noorden gaat, van 
rechts de slechts weinig kortere Tapan ontvangt 
en vervolgens bij het visschersdorp Pasir Gan- 
ting in den Indischon Oceaan uitmondt. Hoewel 
de Sindang slechts door kleine prauwen kan be
varen worden en o.m. de onbeschermde reede

zoo
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de mondingsplaats het binnenloopen^van groo- 
tere schepen belemmert, is de rivier toch van be- 
teekenis voor het verkeer. Het is de meest ge
bruikte afvoorweg van het veel producten tot 
uitvoer oplcverende, maar geïsoleerde Koerintji.

SINDANGBARANG. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contróle-afdeeling Soekanë- 
gara, regentschap en afdeeling Tjiandjner^ resi
dentie Preanger Regentschappen. Het district 
heeft een oppervlakte van 1485 K.M.2 en telt 
3 onder districten met 13 desa's.

i

SINDANGKASIH. District van de contróle- 
afdeeling Poerwakart3,,„ regentschap Krawang, 
residentie Batavia; met eene oppervlakte van 
267 K.M.2. Het district telt 54 desa’s.

SINDANGLAJA. Bekend herstellingsoord op 
de Oostolïjke helling van don Gëdé in de Prean
ger Regentschappen. Het ligt 1084 M. boven do 
oppervlakte der zee en heeft een aangenaam, 
maar zeer vochtig klimaat. Evenals in geheel 
West-Java is de regentijd, die van November 
tot April duurt, de warmste. De thermometer 
wijst een temperatuur aan, varieerende tusschen 
10° en 24° C.; ’s nachts is het er dikwijls zeer 
koud; somtijds moeten zelfs enkele kamers 
van het établissement door een kachel worden
verwarmd. De gemiddelde hoeveelheid regen 
is grooter dan te Buitenzorg^en bedraagt 4230 
m.M. Dicht bij het etablissement is eene bron met 
warm water van ongeveer 43° C., dat een gering 
gehalte aan zout bezit. Deze bron heet Tjipanas 
en ligt dicht bij het buitenverblijf van dien naam 
van den Gouverneur-Generaal. Sindanglaja is 
per voertuig of te paard te bereiken uit het 
Zuiden van Tjiandjoor, uit het Noorden van 
Buitenzorg, langs den grooten postweg, die over 
den Mégamëndoeng loopt. Het ligt in een der 
fraaiste streken van dc Preanger; het etablisse
ment bezit goede gebouwen en zeer mooie tuinen.

SINDANGLAOÈT. District van de gelijkna
mige contróle-afdeeling, regentschap, afdeeling 
en residentie Cheribon; met eene oppervlakte 
van 164 K.M.2, 67 desa’s en 94.800 inwoners, 
waaronder dr 90 Europeanen, 1260 Chineezen, 
80 Arabicron (einde 1905). De hoofdpiaats, tevens 
standplaats van den Controleur, is Lëmahabang,

en Sindang-

SINABOENG. Fraaie vulkaankcgel, 2460 M. 
hoog, in de afdeeling Simëloongoen van het 
gouvernement Oostkust v. .Sumatra. Bezit een 
dubbolkrater mot zeer intensieve solfataren- 
werkzaamheid. In beide kraters bevindt zich 

meertje. De beklimming geschiedt liet best 
do Noordzijde. Kaarten,

een
van Sigarang aan 
t'die'stn en foto’s in Jaarverslag 1912 van den 
Topografischen Dienst, XXIV, 107 en bij \ olz, 
Nord.-Sumatra, I 5 en lbid. Tijdschrift Aardr.

In dit district liggen do suikerfabrieke 
laoot. en Karangsoowoong.^4 '

SINDANGSTREKEN. Tot lOOl Wlerafdeeling 
der afdeeling Töbing Tinggi, residentie Palem- 
bang; in dat jaar opgeheven en voor een deel 
bij do toenmalige controle-afdeeling Rëdjang 

Lëbong gevoegd en onder do residentie

Gen. 1908, 1375.
SINAKOB (GOENOENG) of G. SOR. Dc hoogste 

top (1959 M.) in het Cydoopgebergte (zie aldaar).
SINAMAR (Sinamoo). Zijrivier van de Kwan- 

tan op Sumatra. Zie aldaar, Rivieren. en

1
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cenigszins rechthoekig van vorm, 300 X 400 M. 
Westelijk en Noordelijk van don krater liggen 
zandvlakten (zie de toptcekening in het Jaarvers!. 
Top. Dienst 1905. PI. III). De controleur Ou- 
demans (Tijdsein-, v. h. B. B. III. 1889, 369) en 
Dr. Koorders (Tijdsein-, v.
1895, 241) merkten op, dat de krater sedert 
Junghuhn’s teekening veranderingen had onder
gaan, waarschijnlijk tengevolge der eruptie 
1882. Oudemans deelt mede, dat niet alleen de 
topkratcr in functie was, maar dat tevens aan de 
N.W.-helling een nieuwe krater ontstond (zie ook 
Verbeek p. 294). Koorders beschreef ook nog een 
oud eruptiepunt op de Westhelling, de Kern bang. 
als een droge put van ong. 200 M. diameter en 
50 M. diepte, waarvan de rand slechts weinig 
boven don vulkaanmantcl uitsteekt. Behalve van 
1882 zijn ook erupties bekend van 1806 on 1818 
(gering).

SINGA MANGARADJA. Pi re ster vorst. Zie 
BAT AKS.

SINGAL (sound). Zie VALLEN.
SINGAMËRTA. District van de contröle-afdee- 

ling, bet regentschap en de afdeeling Bandjarnë- 
gara, residentie Banjocmas; met eene opper
vlakte van 253 K.M2. De hoofdplaats is Bandjar- 
negara. Het district telt 94 desa’s met 76.000 in
woners, waaronder 100 Europeanen en bijna 500 
Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen(19I5) 
en is verdeeld in 4 onderdistricten.

SINGAPARNA. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contrölc-afdeeling Mangoen- 
redja, regentschap en afdeeling Tasikmalaja, 
residentie Preanger-Regentschappen; met eene 
oppervlakte van 270 K.M2. liet district telt 5 
onderdistricten met 53 desa’s. Dit district is be
kend om het mooie vlechtwerk, dat men cr maakt. 
De pasar te Singaparna is daardoor ook zeer be
zocht. Singapari a is het eindpunt van do stoom
tram, die van Tasikmalaja hierheen leidt./U 
C\ SINGAPOERA(STRAAT). Breede, 
straat tusseheiT de Z'.O.punt van Malaka met het 
voorliggcndo eiland Singapoera en den Riouw- 
Archipel. Het Oostgcdeêltc der straat, beN. langs 
het eiland Bintan, is 20 K.M. breed en heeft al
leen aan den Oostuitloop verspreide gevaren; 
het Westgedeelte, N.W. van de daar vóór Ba - 
tam en Bocban gelegen archipel van eilandjes, is 
tot den Malakawal toe bezaaid met kleine eiland
jes, alleen het middengedeelte der straat, beOo-- 
-en den meridiaan van Singapoera, is schoon, 
maar zeer ongelijk van diepte. De straat is betond 
en verlicht en wordt zeer druk bevaren.

De Zuidkust van liet eiland Singapoera is 
beW. do stad cenigszins heuvolachtig met, in het. 
Westgedeelte, een lage, met struikgewas en rizo- 
plioren begroeide strandvlakte en voorliggend 
koraalkustrif; daarbuiten liggen, van 5 K.M. be- 
Zuiden de dokken (ot op 22 KM. uit den wal, de 
bovengenoemde eilandjes, omgeven door vele 
losliggendo gevaren, waartusschen slechts enkele 
bevaarbare passages overblijven. BeO. de stad 
is de kust laag on vlak met een steeds broeder 
wordende voorliggendo zandbank met ondiepe 
plekken, welke ver om de Oost uitsleekl.

De Zuidkust van Malaka is, tusschen het eiland 
Singapoera en hoek Boeloes, de N.W. hoek der 
straat, laag en met rizophoren begroeid en heeft 
een breede, aan den bui enkant steile modder- 
bank, beO. het eiland is de Malakawal, vooral de 
West- en Zuidoosthoek, Tg. Pënjoesoe, heuvel

O fa ƒ

Benkoelen gebracht, voor een ander deel ver- 
eenigd met de contróle-afdceling Moesi-oeloe, 
afdeeling Palen, ba ngsche bovenlanden. Door 
dit gebied stroomt de Klingi (zijrivier van 
de Moesi) met haar rcchterzijrivier de Bliti. Het 
landschap strekt zich uit over de Oostelijke hel
lingen van het gebergte, waarin de Rëdjang- 
valleien zijn gelegen, tot aan de onderafdeeling 
Moesi-oeloe, waarmede het tot 1876 één geheel 
vormde.

SINDARA (jav.) Zie ANAPHALIS.
SINDJAI. Onderafdeeling der afdeeling Bon- 

thain, gouv. Celebes en Onderhooughedcn, be
staande uit de districten Oost-Boelo-Boelo, La- 
mati, Tondong, West-Boelo-Boelo, Manipi met 
Toeroengan, Manirapahoi en Pao. De stand
plaats van den controleur Sindjai ligt aan de 
celijknamige rivier.
“ SINDOEPRADJA- EN DOETAMATIWER- 
KEN, een uitgebreid stel ïrrigatielcidingen be- 
lioorende tot de irrigatieafdeeling Tjimanoek, 
residentie Cheribon. De Sindoepradja is van deze 
werken de hoofdleiding; zij krijgt haar water 
uit de Tjimanoek bij Rëntang door middel van 
een inlaatsluis zonder kunstmatige opstuwing, 
stroomt Noordoostwaarts nagenoeg evenwijdig 
aan de Tjimanoek. Bij Tjikocngan heeft men de 
Soekarëdjasluis, waar de Doetamatileiding be
gint. Het Sindoepradjagebied bevloeide in 1914 
reeds nagenoeg 45.000 bouws sawahs.

SINDOER (mal.). Zie STNDORA SUMA- 
TRANA.

SINDORA SÜMATRANA Miq. Fam. Legu- 
minosae-Caesalpincae. Sindoer. Tampar bantoe 
(mal.). Boom van het Westen van den Archipel, 
botanisch niet volledig bekend. Daarom is het 
niet zeker of hij identiek is met de op W.-Java 
voorkomende soort (Oekoe aka, soexd.). Het 
hout is op Sumatra in groote hoeveelheden te 
krijgen. Het is gevlamd en wordt voor meubelen 
gebruikt. Uit den stam verkrijgt men door 
inkappen een vloeibare roodgekleurde balsem 
(minjak sindoer), die als vernis wordt gebruikt 
en met damar gemengd tot het breeuwen van 
prauwen. Het schijnt echter moeilijk te zijn een 
goed monster van deze tamparhantoe-oJie te 
verkrijgen, zoodat de eigenschappen ervan nog 
niet volledig bekend zijn. De platte gestckelde 
peulen heeten saparantoe en zijn bij de mcdicijn- 
handelaren te vinden. Ze worden uit Palcmbang 
naar Java uitgevoerd en doen dienst tegen veler
lei kwalen.

SINDORA WALLICHII Bth. Sëpoetih, Së- 
poetih sèndok (mal.). Zeer groote boom met 
lichtgeel, later donkerder wordend spint en 
donkerrood tot bruin kernhout. Het hout is 
buitengewoon bard en is een goed timmerhout.

SINDORO (S&ndoro). Een der regelmatigst ge
bouwde vulkaankegels op Java (zie de foto bij 
Verbeek, Java, 294), gelegen in Kcdoe en door 
een 1405 M. hoogen pas (van Kledoeng) met den 
•Soembing verbonden. Ten tijde van Junghuhn’s 
bestijging (Java II. 320) was de berg door ont- 
wouding en verbranding bijna geheel kaal en 
zeer waterarra; in 1878 werd met de geregelde 
reboiseering begonnen. Een eigenaardigheid van 
den Sindoro is dat de top een kleine, bijna zuivere 
vlakte vormt, 3150 M., waarin de kleine krater 
(130 X ISO M.), door een uiterst lage rand omge
ven, plotseling bijna loodrecht neerdaalt tot op 
een diepte van 2975 M. Het plateautje zelf is

Nijv. en Ldb. LI.
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achtig, daarachter verheft zich do kenbare heuvel 
Barboekit met een spitsen top. De kust bank is 
smal, loopt geleidelijk af cn gaat bij Tg. Penjoe- 
soo over in een reeks van gevaren rondom do 
voorliggende Lima-eilanden, welke zich om do 
O.N.O. voorzetten in de Rumoniadroogten.

De kusten van Bintang en Batam zijn heuvel
achtig met uitspringende rotshoeken, waartus- 
schen baaien met een breed, droogvallend kustrif 
worden aan getroffen, vooral de kust van Batam 
is daardoor zeer verbrokkeld. Buiten den wal 
steekt een min of meer breed koraalkustrif af, 
waarop bij de hoeken vele losse steenen liggen 
en dat, van af hoek Berakit, do N. O. hoek van 
Bintang, om de West steeds smaller wordt en met 
zeer ongelijke diepten naar de straat af daalt; 
beN. Batam is het smal en steil. De buitenzijde 
der eilandjes N.W. van Batam cn Boelan is steil, 
daarbuiten liggen nog eenihe losso gevaren in 
straat Philip, de breedste en Zuidelijke toegang 
tot de straat van om de West. Een Noor
delijker en nauwer passage, tusschen do vóór 
don Malakawal gelegen eilandjes, is de Selat 
Sinki, terwijl de zeer smalle straat Semboelan 
russchen deze en den Malakawal loopt. Vóór de 
Zuidkust van hot eiland Singapoera, Z.W. van 
de stad, ligt het groote, vrij liooge eiland Blakang 
Mati, omgeven door een koraalrif dat aan de 
Noordzijde het smalst is langs do smalle Keppel 
Harbour, aan de Oostzijde van welke men de 
uitstekend ingerichte dokken en werkplaatsen 
aantreft; de reedo ligt Z.0. van de stad.

In den Oostuitloop van straat Singapoera treft 
men, ongeveer midden tusschen de hoeken Pen- 
joesoe en Berakit en aan de Westzijde van een 
plateau met ondiepe plekken, de hooge Pedra 
Brancarots aan en Z.W. daarvan eenige losse 
gevaren, welke dat gedeelte der straat onveilig 
maken; het Middle Channel, tusschen deze rots 
en do gevaren buiten de Limaeilanden, wordt hier 
bij voorkeur bevaren.

De moessons zijn zwak en staan niet geregeld 
door, er is veel stilte. Van December tot en met 
Maart waait een Noord Oost-mocssoen met vrij ge
regelde N O.lijke wind, van Mei tot en met Sep
tember een Zuid-moesson, met Z.O. tot Z.W.lijke 
wind. Zware buien komen niet voor. liegen valt 
liet geheelo jaar door, het meest in December cn 
Januari, liet minst in den Zuid-moesson.

De stroom in de straat kentert tweemaal in liet 
o:maal, maar loopt zeer ongclijk sterk onlang 
en hangt veel af van den hcerschenden moesson; 
die om de Oost in den Z.W. moesson is sterker 
dan die om do West in den N.0. moesson, doch

SINGARAN (jav.). Zie TETRACERA HEBE- 
CARPA.

SINGASARI. Plaats ten Noorden van Malang, 
hoofdstad van het gelijknamige rijk (1222 — 
1202),waarover men zie onder JAVA (Geschie
denis). Van de talrijke oudheden, die hier 
vroeger gelogen hebben en waaronder een groot 
aantal beelden cn boschreven steenen 
zijn thans een torentempel en eenige beelden, 
o. a. reusachtigc tempelwachters, over. De 
oudheden van Singasari zijn uitvoerig beschre
ven door Dr. Brandes in het tweede deel van het 
Archaeologisch onderzoek op Java en Madoera 
(1909), waar men ook een volledige literatuur
opgave vindt.

SINGÈN KIDOEL. District van de contröle- 
afdeeling Gocboeg, regentschap en afdeeling De- 
mak der residentie Semarang met eene opper
vlakte van 274.5 K.M2. Het district is vruchtbaar 
en goed bebouwd. Men vindt er vele klapperaan- 
plantingen,' waardoor veel copra wordt geprodu
ceerd. Do bevolking bedroeg op ultimo 1905 bijna 
00.000 zielen, waarvan een 80-tal Europeanen en 
470 Chineezen. Te Ivalitjeret heeft men eene ne
derzetting van de Salatiga zending, waaraan ver
bonden is een ziekenhuis. Het district is verdeeld 
in drie ondordistrieten en telt 85 desa’s.

SINGÈN-LOR. District van de contröle-afdee- 
ling, regentschap, afdeeling cn residentie Sema
rang; met eene oppervlakte van 222.4 K.M2., met 
eene bevolking op uit. 1915 van ruim 75.000 zie
len w.o. een 10-tal Europeanen. De hoofdplaats 
is Mranggèn, bij de halte Broemboeng van den 
spoorweg'Semarang—Soerakarta. Het bestaat 
uit eene vruchtbare vlakte, die echter onvoldoen
de wordt geirrigeerd. Het district is verdeeld in 
drie onderdistricton.

SINGGA POEAR (mal. benk.). Zie SPOOK- 
DIERÏJE.

SINGGAHAN. District van de controle-afdee
ling Djatirogo, regentschap en afdeeling Toeban, 
residentie Rembang; met eene oppervlakte van 434 
K.M2. Het district telt 02 desa’s. De gelijknamige 
districtshoofdplaats is naar Djodjogan verplaatst.

SINGGALANG (DOLOK). Deze nog niet nader 
onderzochte vulkaan is gelegen vlak ten N. van 
Sari boe Dolok op de Karohoogvlakte. Van 
Samosir gezien doet de berg zich voor als een 
fraaie kegel, met breed afgestompten top, dio 
naar het O. vermoedelijk een grooten krater 
bezit (Jaarb. Mijnw. 1894. Wet. Ged. fig. 4, 
PI. B en Volz, Nord-Suraatra I. 137).

SINGGALANG (GOENOENG). Niet werkzame 
vulkaan in de Pad. bovenlanden, Sum. West
kust, met den sedert 1905 weder werkzamen 
vulkaan Tandikat, een dubbel-vulkaan vormend. 
De hoogste top van den Singgalang, waarbij 
een hoogst schildorachtig krat er meert je van 
200 M. doorsnede ligt, is 2877 M.; de Tandikat 
heeft een hoogte van 2438 M. Daar de Singga
lang voor hot grootste gedeelte begroeid is, en 
de met waterdamp verzadigde Westenwind in 
zijn koele bosschon spoedig neerslag vormt, is 
deze berg als reusachtig waterreservoir van 
groote waarde. Verschillende riviertjes in Paria- 
man ontspringen op zijn W.-lijke hellingen; de 
Anei (zie aldaar) begint haar loop als onbedui
dende afwatering van het kratermeertjo en vloeit 
langs de Z.-lijke holling af; de Masang (zio al
daar) ontstaat op de N.-Iijke helling, terwijl 
den voet van den berg op vorsohillcndc plaatsen
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deze laatste loopt soms 12 uur lang de straat 
in. De snelheid bedraagt gowoonlijk 3 tot 4 
K.M. per uur en kan toenemen tot 7 K.M., 
in Keppel harbour loopt gewoonlijk een flink 
i ij. Bij veel stroom ziot men op do minder diepe 
plekken in het Oostgodeelle van de straat 
dikwijls rafelingon en op de ondiepten branding. 
De vertikalo watorbeweaing is overwegend dub- 
heldaag.seh, het verval loopt uiteen van 5 tot 
J M. Zie Zeemansgids deel II.

SINGARADJA. Hoofdplaats van do residentie 
Bali en Lombok, standplaats van den resident 

den controleur der afdeeling Boelèlèng.< ii van
Uit. 1914 bedroeg de bevolking 9100 zielen, 
waaronder 120 Europeanen, 1120 Chineezen, 320 
Arabieren en 20 andere Vreemde Oosterlingen. 
Zie verder onder BOELKLÈNG.
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SINGKARAK (MEER VAN). Een van de groot
ste meren op Sumatra, gelegen in liet Barisan- 
gebergte van de Padangschebovcnlanden(residon-
tie Su ma tra’s Westkust) tusschen den Marapi in 
het Noorden, den Talang in hot Zuiden. Het 112 
K.M.2 groote meer is bij de Europeanen en in het 
Z.lijke gedeelte ook bij de Inlanders als Singka- 
rak-meer bekend, in het N.lijk gedeelte wordt het 
gewoonlijk Laoet Soempoer of Laoct Simawang 
(zie SIMAWANG) genoemd. Zijn waterspiegel ligt 
362 M. boven zee, het heeft een lengte van 21 K.M. 
bij een grootste breedte van 7700 M. He grootste 
diepte bevindt zich in het Noorden, waar 268 M. 
gepeild is, het Zuiden is 180 Meter diep. He oor- 
sjironkelijke meening van Verbeek, dat het een 
calderamccr zou zijn, is later, en waarschijnlijk 
terecht, in twijfel getrokken.

Het Singkarakmeer wordt door verschillende 
rivieren en beken gevoed, in hoofdzaak door 
de uit het Zuiden komende Soemani-rivier, 
welker hoofdtak, de Lèmbang of rivier van 
Solok, weer uit een kratermeer, Hanau di Baroek 
(zie aldaar) ontspringt. He afwatering geschiedt 
aan den N.0.lijken oever door de Oembilin, die 
later Koeantan wordt (zie SUMATRA, Ri
vieren). Men heeft het debiet van deze afwa
tering gemeten om de nu verloren gaande water
kracht aan te wenden tot electrificatie van het 
spoor- en mijnbedrijf te Sawah Loentö, doch 
hiervan is afgezien. Het meer moet vroeger heb
ben samengehangen met het meer van Solok, dat 
toen de tegenwoordige vlakte rondom die plaats 
bedekte. Heze Zuidelijke oever is de eenige plaats, 
waar een ruime vlakte aan het meer grenst. Over
al elders rijst het gebergte zoo steil langs den 
oever op, dat soms nauwelijks ruimte o verblijft 
voor een rij- of spoorweg, He spoorweg Padang 
Pandjang —Sawah Loentö gaat langs den Ooste- 
ïijkén oever.

SINGKAWANG. Afdeeling der residentie Wes- 
terafdeeling van Borneo, verdeeld in vijf onder
af deelingen, t. w. Singkawang, Pemangkat, Böng- 
kajang, Sambas en Mampawa. He eerste vier 
onderaf dodingen omvatten het landschap Sam
bas, de laatste het landschap Mampawa met een 
deel van het landschap Mandor (Ind. Stb. 1916 
n°. 93). He afdeeling telde uit. 1915 ± 170000 
zielen, waaronder 4; 100 Europeanen, 41200 
Chineezcn, 270 Arabieren en andere Vreemde 
Oosterlingen, 46.000 Hajaks en 83.000 andere 
inlanders. Zie verder onder MAMPAWA en 
SAMBAS.

SINGKAWANG. Hoofd plaats der gelijknamige 
afdeeling en onderafdeeling van de residentie 
Westerafdeeling van Borneo, gelegen aan den 
mond van een klein riviertjevan dien naam. Op de 
hoofdplaats ligt een klein garnizoen. Voor hare 
beteekenis als handelsplaats zie BORNEO, 
Heel I, blz. 370 en 376.

Hoor de Capucijner orde werd in 1907 te Sing
kawang, (vóór Pontianak hare hoofdvestiging), 
een school opgericht, waar interne leerlingen 
onderwijs ontvangen. Deze orde werkt onder de 
Chineezen en Hajaks. He Protestanlsehe missie, 
uitgaande van de American Methodist Episcopal 
Ohurch, werkt voornl. onder de ('lnneezen.

SINGKAWANG (w. sum.). Zie HÖPEA.
SINGKEL. Onderafdeeling van de afdeeling 

Westkust van Atjèh, onder een controleur bij bet 
binnenlandsch bestuur met standplaats Nieuw- 
Singkel en bestaande uit: 1. liet district Beneden-

het heorlijkste water opwelt, (Soengai Tanang, 
waterleiding voor Fort de Kock,_ badplaats). 
He berg kan van de zijde van Kötö Toeö (dat 
van Fort do Koek duidelijk te zien is) zonder 
bezwaren beklommen worden in 5 — 7 uren 
(zie „Acht dagen in de Pad. Bovenlanden”, 
Ver. Toeristenverkeer, Batavia 1909, bl. 20). 
Verbeek (Sum. Westkust, 457 en 461) geeft 
een uitvoerige beschrijving met vele schetsen. 
Van den oudsten kraterrand is bij beide bergen 
maar weinig overgebleven; in die kraters vormden 
zich jongere kegels: de jongste krater is bij den 
Tandikat droog, bij den Singgalang mot bovui- 
Dedoeld klein meertje, de Hanau Gadang, 
bedekt, terwijl Z. daarvan op 900 M. afstand 
nog een meertje, de Hanau Kctjil, zich in een ne
venkrater bevindt; de meertjes liggen resp. 2S3S 
en 2766 M. hoog. Van den Singgalang zijn geen 
uitbarstingen bekend geworden: van den Tandi
kat berichtte Martin (Tijdschr. Aardr. Gen. 1889, 
459) dat hij iifclen nacht van 19/20 Februari van 
dat jaar is begonnen te werken onder het uitwer
pen gedurende drie dagen van veel asch, die als 
modderstroom langs de helling liep (foto). Ho 
jongste vulkanische producten van den Singga
lang zijn merkwaardig, omdat zij uit puimsteen
stoffen bestaan.

SINGGIR. (serawak?) Zie FAZANTHOEX- 
DERS.

SIN GIN GI. Landschap op Sumatra, om vallen
de het gebied, waar het gouvernement Oostkust 
van Sumatra en de residentie Westkust van 
Sumatra samenkomen met de Kwantandistrie- 
ten van de residentie Riouw en Onderhoorig- 
heden. Het had vroeger een eigen Soetan, die 
te Moeara Lëmboe woonde, maar steeds onder 
suzereiniteit van den vorst van Pagarroejoeng 
stond. Na de expeditie van 1899 kwam de 
vorst met vele andere hoofden naar Siak om 
door tusschenkomst van den Sultan aldaar zijn 
onderwerping aan te bieden aan het Gouver
nement. Alvorens deze onderwerping aan 
te nemen moest de streek bereisd en onder
zocht worden, hetgeen eerst in 1905 door 
den toenmaligen Controleur I. L. O Brien ge
schiedde. De bevolking van Singingi, verdeeld 
over 6 kola’s, is geheel van Minangkabausche 
afkomst. Nabij de Singingi rivier, die met de 
Sibajang een weinig bovenstrooms van Goenoeng 
Sahilan, in het gouvernement Oostkust van 
Sumatra, de Karnpar Kiri vormt, bevinden 
zich steenkoolvelden, die echter niet geëx
ploiteerd worden, Dit is wel het geval met de 
goudvelden, waaraan Singingi eenige bekendheid 
ontleent.

SINGKARAK. Vroeger een onderafdeeling der 
afdeeling Tanah Datar met de gelijknamige hoofd- 
plaats, gelegen aan den Z.lijken oever van liet 
meer van Singkarak, standplaats van een Con
troleur. Bij de gewestdijkr reorganisatie van 
1913 (Ind. Stb. 321) is dit ressort opgeheven, 
het Z.lijke gedeelte is gevoegd bij Solok en 
vormt daarmee de onderafdeeling Solok en 
Singkarak, liet N.O.lijk gedeelte, de larassen 
Soelit Aicr en Tandjoeng Balik, is gevoegd bij 
Sawah Loentö. De vroegere Controleurswoning, 
schoon gelegen aan het meer, is tot pasanggrahan 
ingerieht. Singkarak is bekend door de goeeïe 
tabak, dier er groeit en de fijne matten, die te 
PanjinggaJian, aan den W.lijken oever van het 
meer, gevlochten worden, fsA >• /.



I

SINGKEL. 785
>

Singkel, onderdistrictcn Nicuw-Singkol, Telofr 
Ambocn, llantau Gadang, Paja Boembocng; 
2. het district Simpang Kanan, ondordistricton 
Poenaga, Tandj oeng Ëmas, Socro, Sëlatong, Koota 
Batoe,; 3. het district Simpang Kiri, onderdis
trictcn KoetaBahroe, Langki , Binanga, Komrih, 
Belegen, Batoe-Batoe, Tocalang, Pasir Llö; 
4. het district Banjak-eilanden (zio het artikel 
BANJAK-EILANDEN); 5. het landschap Tr'oc- 
mon met de onderhoorigheden Sileukat en Boeloe 
Sama. (Zie aldaar). De vier districten zijn direct 
bestuurd gebied, maarTroemon heeft zelfbestuur. 
Aan het hoofd der districten staan districts
hoofden, op eene bezoldiging van f900 ’sjaars, 
die tevens ieder een onderdistrict hebben te be
sturen, respectievelijk Nieuw-Singkel, Tandjoong 
Ë i as en Binanga. De hoofden der 14 overige 
onderdistrictcn genieten f 300 ’s jaars. Zie Ind. 
Stb. 1908, 41; 1913, 541; 1914, 87 en 622; 
1915, 156.

De onderafdeelingslioofdplaats lag vroeger op 
een riviereiland van de delta der Singkelrivier, 
nabij de plaats van een in 1861 door een zeebeving 
en overstrooming verwoest, nog ouder Singkel. 
In J 905 werd Singkel als bestuursvestiging ver
laten voor het in het binnenland, aan de Simpang 
Kiri gelegen Roendèng, maar in 1912 keerde men 
terug tot een „Nieuw-Singkel”, gebouwd aan 
den vasten wal, een stuk Oostelijker dan do vroe
gere vestigingen, op een mooi zandterroin, dat 
weinige jaren tevoren nog door de zee werd inge
nomen. Die landaanwas gaat echter door, en met 
eene angstwekkende snelheid, zoodat de situatie 
van Nieuw-Singkel er wel niet op zal verbeteren. 
Bovendien vormt zich voor do monding van den 
rivierarm, waaraan Nieuw-Singkel ligt, een drem
pel, welke iedere nadering van schepen belet. 
Tc Nieuw-Singkel staan controleurswoning, post
en telegraafkantoor, Gouvernements Inlandseho 
school, en andere openbare gebouwen. De handel 
heeft veel van zijn vroegoren omvang ingeboet, 
sinds dc Batoe-cilanden en Simaloer zelf door de 
booten van de Koninklijke Paketvaart Mij. wor
den aangedaan en de benzoë en andere producten 
uit de Pak pak landen moer en meer hun weg 
vindon naar Siboga en naar de Oostkust. Uitge
voerd worden vooral benzoë, kamfer, rotan en 
gedroogde visch, en ingevoerd zout, lijnwaden, 
tabak, rijst, petroleum on opium. De bevolking 
ter hoofd plaats is gemengd Maleisch, Atjèhsch, 
Singkolsch, Niasch on ('hinocsch.

De districten 1, 2 en 3, hierboven genoemd, 
omvatten het stroomgebied van do Singkel
rivier. Die „batang ajer bësar”, zooals de bevol
king haar aanduidt, is de grootste rivier langs 
de heele Westkust van Sumatra. Zo is 400 a 500 
M. breed en ontstaat uit de voreoniging bij Pa- 
moeka op 12 K.M. van do kust van do N.-Z. 
stroomende, uit het Alasland komende Simpang 
Kiri on de N.O.-Z.W. vlooiende, uit de Daïri- 
Bataksche Pakpaklanden afkomstige Simpang 
Kanan. De landstreken langs do O.-oovors dior 
„simpangs"’ staan bekend als de districten Sim
pang Kiri en Simpang Kanan, die n en tezamen 
als „Boven-Singkel” pleegt aan te duidon; het 
gebied beneden Pamoeka, dat van de Singkel- 
rivior alzoo, vormt een 3o distriot: Benodon- 
Singkel.

Langs de Simpang Kiri, die tot buiten de onder- 
afdeelingsgrenzen over een afstand van 15 dag
reizen bevaarbaar is, liggen van Z. naar N.,

de onderdistrictcn: Koeta Bahroc, Langkis, Bi
nanga, Toealang on P>isir Blö en fan linkerzij- 
riviuen: Komrih, Belegen en Batoe Bitoe. Van 
die ondcrdistricten is Binanga het meest wel
varende. Daar verblijft ook het districtshoofd 

Simpang Kiri, en in dat ressort ligt ook 
Roendèng, van 1905 o 1912 de standplaats van 
den onderafdeelingschcf, met militaire bezetting. 
Tot daar is do Simpang Kiri bevaarbaar 
vaartuigen van 6 voet diepgang, behalve bij 
zeer groote droogte, wanneer men maar half 
zoo ver komt.

Langs de Simpang Kanan of Tjinèndang, die 
onbevaarbaar is voor vaartuigen van eenigen 
diepgang, maar waarlangs Inlandsche sampans 
nog wel 5 a 6 dagreizen hoog kunnen komen, 
liggen achtereenvolgens de ondcrdistricten: Poe
naga, Tandj oeng Ëmas, Sëlatong en Koeta Batoe, 
en nog Oostelijker, op Tapanoelisch gebied, de 
Pakpaksche landschappen Sim-Sim en Këlasan. 
Aan een rechterzijrivier, de Soelampi, ligt het 
onderdistrict Soerau. Het districtshoofd van 
Simpang Kanan verblijft te Tandjoeng Ëuas.

Waar de bevolking overal langs de rivieroevers 
is gevestigd, en alle transport te water geschiedt, 
zijn de landwegen in deze onderafdeeling van 
slechts geringe beteekenis. De langs de rivieren 
gelegenkampoengs en ladangszijndoorvoetpaden 
verbonden. Van do Simpang Kiri leiden voet
paden van Kota Bëringin en Dah naar Boeloe 
Sama. Een vrij groote weg voert van Toealang 
over Ivroeëng Lo waïh naar Troemon, en een 
voetpad van Pasir Blö naar Kroeëng Lo waïh 
vd, en een van Poelo Paja over Seulikat naar 
Baköngan. Voetpaden van benzoehandelaren 
voeren van do pangkalans Belegen, Korati ï en 
Soelampi Oostwaarts naar de Pakpaklanden. 
De bevolking, ± 16.000 zielen, is van Pakpak- 
schen ooisproi g. Haar taal heeft dus het Dairi- 
Bataksch tot grondslag, maar ze heeft vele 
Atjèhsche en Malcische elementen in zich op
genomen. In Benedon-Singkel, waar die ver
menging wel het allersterkst is, stuit men ook 
op vele Mandailingsche woorden. Door haren 
overgang tot den Islam en hare veelvuldige aan- ■ 
rakingen met Maleiers en Atjèhers,is de bevolking 
haren Pakpakschen instellingen ontrouw gewor
den, vooral aan do Simpang Kiri.

Die bevolking maakt geen wclvarenden indruk. 
Ze leeft van handel, landbouw en vischvangst. 
De eigen rijstproductie is onvoldoende, zoodat 
rijstinvoer plaats heeft uit Singkel en Troemon. 
Het gebruik van opium is algemeen. De handel 
is bij lange na niet meer wat hij vroeger geweest 
is. Vroeger waren op de plaatsen, waar do rivie
ren bevaarbaar werden, door de hoofden van do 
Westkust „pangkalan’s” (ruilplaatsen) gemaakt, 
waar do bergbovolking haar boschproduct 
inruildo tegen kains en opium. De kusthoofden 
bepaalden do prijzen en maakten dus grove win
sten. Thans echter hebben do Pakpaks op eigen 
territoor verkoopplaatsen van benzoë geopend, 
Sidikalang on Salak, waarheon de handelaren 
van Singkel zich hebben to begeven, willen ze 
een deel er van machtig worden. Belangrijker 
dan Singkel is tegenwoordig de af voer naar Siboga, 
en ook do handolsbotrekkingen van do Pakpaks 
mot do Oostkust nemen toe.

Goschiodonis. Ons gezag in Singkel 
dateert van 29 Mei 1840; maar tot 1904 reikte 
het niet ver. Ilot optredon in dat jaar van do
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SINKÈH (SIN-KHEH). Zie CHINEEZEN.
SINOM (jav.). De zuur smakende jonge 

bladeren van do Tamarinde.
SINSRING (jav?) Zio BOOMSPITSMUIZEN.
SINTA. Naam in West-Sumatra voor een 

Porsrleinhoentje, Poliolimnas cinereus.
SINTANG. Landschap op Borneo’s Westkust, 

omvattende hot gobied van do onderafdelingen 
Sintang en Mëlawi (Ind. Stb. 1916 n°. 172). 
De oppervlakte bedraagt ± 61.366 K.M.8 
met een bevolking van 60.000 zielen, waarvan 
46.000 Dajaks, 12.000 Maleiers, 1900 Chinoezon- 
en 90 Arabieren en andere Vreemde Ooster
lingen (uit. 1915). Het wordt bestuurd door een 
vorst, verblijf houdende ter gelijknamige hoofd
plaats, met den titel Panëmbahan. De verhou
ding van het landschap tot het Gouvernement 
is geregeld bij een politiek contract.

Omtrent de vroegere geschiedenis van het 
landschap verkeeren wij in hot onzekere; het 
moet door Sookadana en eens door Bandjër- 
masin onderworpen zijn en daardoor lot een 
twijfelachtige ondorhoorigheid van bolde rijken 
zijn geraakt, waaraan hot zich langzamerhand 
heeft onttrokken. Bij onze eerste aanrakingen 
met Sintang, in 1822, was het althans onaf
hankelijk. Hoewel door den vorst wantrouwend 
ontvangen, wist de heer Gronovius met dezen 
in dat jaar nog een voorloopig contract te slui
ten, hetwelk in ’23 door oen nieuw werd ver
vangen, waarbij aan het Gouv. oen stuk grond 
tot het bouwen van eono versterking (waarin een 
garnizoen van 40 man word gelegd) word afge
staan, zoomede het behe r van sommige inkom 
sten, die tussehen het Gouv. on het inl. bestuur 
gedeeld zouden worden. In den loop der tijden 
werd dit contract belangrijk gowijzigd en in 
1855 een nieuw politiek contract gesloten, 
waarbij het landvel ap door het Gouv. als erfelijk 
leen aan het inl. bestuur werd afgestaan. In 
1880 werd dat contract aangevuld met oeno 
nadere regeling van do rechtspraak, Daar bij 
de door hem getcekende en beöedigdo akte van 
verband 26 Januari 1906 (G. B. van 31 Maart 
1906 n°. 14), de toenmalige Panëmbahan zich 
o. a. bereid verklaard 1 ad om mede te werken 
tot het sluiten van een nieuwe overeenkomst 
met hot N.I. Gouv-- rnemonl , werd den 19 October 
1911 in verband daarmede door dien bestuurder 
de I orto \erklaring afgelegd.

Reeds enkele jaren na het bezetten van Sin
tang werd de militaire post aldaar weder inge
trokken, en onthield men zich tot 1841 van ver
dere bomoeiingen mot het landschap. Grootcn- 
deels wegens vrees voor uitbreiding van grond
gebied door Radja James Brooko van Sërawak, 
besloot men in 1846 Sintang weder te oeeupeeren, 
als gevolg waarvan in 1855 er o.a. een militaire 
post verrees. Een aantal inJ. hoofden was even
wel met de genomen bestuursmaatregelen niet 
ingenomen; zij zochten hoewel tevergeefs, hulp 
bij Brooke, vermoordden een Nederl. officier, 
en vielen zelfs in 1856, doch zonder succes, onze 
post aan.

In 1864 moest weder do staat van beleg wor
den afgekondigd, daar Hadji Mohammed 
Saléh, een der vroegere opstandelingen, met 50 
prauwen en 600 man (welke macht nog met 
andore vijandelijko benden werd versterkt) de 
Kapoeas afzakte, voornemens om Sintang to 
veroveren. Er werd besloten den vijand niet af

colonne Van Daalen in het Alasland bracht do 
Boven Simpang Kiri in beroering. Pasir Blö 
werd een centrum van vijandigheid, waar aan
vallen op Singkel en allerlei rustverstoringen 
werden beraamd. Later versterkte de vijand 
zich to Batoo-Batoe. Tot beveiliging van de vier 
datoe’s van Beneden-Singkel, die op de nomi
natie stonden van te worden vermoord, werd 
don 29sten Sept-. Pamoeka bezet, aan do samen
vloeiing van Simpang Kanan en Simpang Kiri; 
onmiddellijk volgde een aanval op ons bivak 
aldaar. Toen trok begin Octobcr een - colonne 
onder kapitein Van Leijden van Singkel naar 
Boeloe Sama, en van daar over land naar Batoe- 
Batoe, dat in een bloedig gevecht den 22sten 
October werd genomen. In November maakte 
Colijn, toenmaals Assistent-Resident van de 
Gajölanden, van Medan uit een tocht naar Boven- 
Singkel en Pakpaklanden, om die streken to 
pacificeeren en er het bestuur te regelen. In April 
1905 werd Singkel gesteld onder een militair 
civielgezaghebber, wien in Juli Roendèng aan 
deSimpangKiri als standplaats werd aangewezen. 
Met ingang van 1 Januari 1906 werd Singkel 
van Tapanoeli afgescheiden en toegevoegd aan 
Atjèh. In 190S kreeg Singkel weer een controleur, 
wiens standplaats in 1912 verlegd werd van 
Roendèng naar Nieuw-Singkel.

Literatuur: Tijds. Ind. T., L.. en.. Vk. Bat. 
Genootsch., Dl. 49 (1907) bl. 355; W. K. H. 
Ypes: Nota omtrent Singkel en de Pakpak
landen, Bijdr. 5e volgr., 5e dl. (1890), bl. 318 
e. v.; E. B. Kielstra: Sumatra’s Westkust van 
1836-1840; Bijdr. 5e volgr. VII (1892), bl. 622 

' e. v. en 651 e. v.; E. B. Kielstra: Sumatra’s 
Westkust sedert 1S50’.

SINGKÈP. Zio LINGGA, RIOUW EN ON- 
DERHOORIGHEDEN en TIN.

SINGKIL. Districtshoofdplaats. Zie BANTIK. 
SINGKIL (jav.).Zie PREMNA FOETIDA. 
SINGKOEANG. Nederzetting in de afdeeling 

Natal en Batang Natal van de residentie Tapa
noeli, gelegen op de plaats waar de Batang Gadis, 
die ook wel rivier van 5ingl:oeang wordt ge
noemd, in den Indischen Oceaan valt.

SINGKONG (jav.). Zio MANIHOT UTILIS- 
SIMA.

• - SINGjJSARL-Hoofdplaats van het district Ka-
■ ïfi-.i* franglo, regentschap en afdeeling Malang,residentie 

Pasoeroean, van groote historische vermaardheid 
als een der vorstelijke residenties (Singhasari) van 
het Hindoe-rijk Madjapahit. Van de toenmaals 
talrijke tempels zijn nog enkele ruïnen over (zie 
OUDHEDEN).

SINILBAI. Naam op Goram voor een Ijs
vogel, Tanysiptera galeala; Kwakokoedo heet 
op de Aroe-eilanden Tanysiptera hydrocharis. 
Kin soes en Kwoer zijn namen voor Tanysiptera 
Carolinae op Nocfoor.

SINJO. Afkomstig van het Portugeesclie s e n- 
h o r, duidde dit woord oorspronkelijk aan de 
afstammelingen van de Portugeezen, die, toen 
de O.-I. Compagnie in Indië kwam, daar gevestigd 
zijn gebleven en zich verder steeds met inlanders 
vermengd hebben. Bij uitbreiding is sinjo de 
algemeene benaming geworden der mannelijke 
afstammelingen van Europeanen en inlanders. 
Tevens wordt het woord gebruikt ter aandui
ding van een mannelijk kind, hetzij van Euro- 
peesche of van gemengde afkomst, equivalent 
van ons „jongeheer”.

|
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i
to wachten, doch dozen tegemoet te trekken, 
waarop men weldra slaags raakte. Hoowol deze 
expeditie niet mislukte, bleven do operatiën 
toch zonder gevolg met betrekking tot do 
muiterij. De Regcering keurde deze tochten 

hoogor dan Sintang golegen landstreken 
dan ook af, en wenschte deze plaats als uiterste 
post te beschouwen. Heel spoedig daarna zakte 

vijandelijko macht van 3000 man do Mëlawi 
af, on ei moest om deze to verdrijven zelfs van 
Pontianak versterking worden ontboden; het 
gelukte na grooto krachtsinspanning do vijande
lijko benden te verstrooien. Vooral door de be
moeiingen van den ons gunstig gezindon Panëm- 
bahan namen de zaken eindelijk een-gunstiger 
wending, zoodat in hot einde van 1867 hot 
gebied vrij rustig was, totdat in 1874 weder 
nieuwe vijandelijkheden, doch nu benoorden 
Sintang, ontstonden, welke door Luit.-Ivol. Do 
Rochemont met 200 man, versterkt door Sin- 
tangsche hulptroepen werden onder rukt, nadat 
te voren do Ass.-Res. bij zijn pogingen om hot 
verzot te fnuiken, was doodgeschoten.

In 1891 waren de Tëbidah-Dajaks in de Kajan- 
stroek (boven-Mëlawi) het middelpunt van 
verzot. Zo weigerden de bovclon van don Panöm- 
bahan op to volgen, die hen met den controleur 
on een grooto inlandsche expeditie daartoe wilde 
dwingen. Hij werd echtor teruggeslagon, terwijl 
om uitbreiding van hot verzet to voorkomen do 
autoriteiten bosloto.i hom krachtig te hulp to 
komen, met welke hulp men er ton slotte in slaag
de do rust te herstellon on de meeste vyandigo 
hoofden den eed van trouw to doen afloggen. 
Eind ’95 en ’96 noodzaakten de woelingen van 
zekeren Raden Pakoe Djaja in hot Boven- 
Mëlawi’sche weder tot militair optredon; na 
velo wederwaardigheden eindigden dezo on
lusten eindelijk met do gevangenneming en 
verbanning van dat hoofd, bonovens diie zijner 
zonen en een aantal zijner voornaamste bondge- 
nooten.Tn 1900 hadden er weder rustverstoringen 
plaats in Mëlawi (Kajan streken), die echter 
spoedig beteugeld waren, terwijl in 1908 weder
om krachtdadig moest worden opgotreden tegen 
geestdrijvers, die tegen hot inl. zelfbestuur in 
verzet waren gekomen.

Over het algemeen waren do voortdurondo 
vijandelijkheden met name in het Alëlawi-ge- 
bied minder tegen het Gouvern- ment dan wol 
togen den Panömbahan van Sintang gericht. Die 
bestuurder, Hadji Goesti Adi Abdulmadjid 
Kcsoema Negara, werd dan ook in 1912 ont
heven van zijne waardigheid. In 1913 werd 
tijdens eene oproerige bewoging in heb Ivajan- 
gebied, ten doel hebbende don terugkcor van 
dien ontslagen bestuurder to boworken, do 
controleur M. A. Jansen vermoord op do Pajak- 
rivier. Door aanhoudond patrouilleorcn word het 
verzot gebroken. De hoofdaanloggor Donda 
vond in Februari 1915 don dood.

In 1902 werd voor dab landschap een Iand- 
schapskas opgericht.

Literatuur: E. B. Kiclstra, Bijdragen tot do- 
gesehiedenis van Borneo’s Westerafdeeling, In- 
seho Gids, 1892 en 1893; J. J. K. Enthovon, 
Bijdragen tot de Gcographio van Borneo’s YVos- 
terafdoeling, 1903; Nota betreffende hot land
schap Sintang T. A. G. 1912, blz. 320; Kol. 
Verslagen, ryf U J'~\ %

SINTANG. Afdeeliiig van do residentie Wcster-

afdeoling van Borneo, omvattende het landschap' 
van dien naam, en hetgeen verder ten Oosten 
daarvan binnen de grenzen van het gewest 
gelegen is, benevens het Gouv. gebied bekend 
onder den naam „Pinoehlanden”, onder een Ass.- 
Res. met standplaats Sintang, en verdeeld in 5 
onderafdeelir gen nl. Sintang, Mëlawi, Smitau, 
Boven-Kapoeas en Pinoehlanden (Ind. Stb. 1916 
n°. 172 en Gouv. Besl. 18 Aug. 1916 n°. 11). Do 
bevolking telde uit. 1915 ± 112.000 zielen, 
onder > en 30-tal Europeanen, ± 90.000 Dajaks,
± 18.000 Maleiers, ± 3.000 Chineezen en ± 200 
Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen.

De afdeeling grenst ten Noorden aan Sëra- 
wak, ten O. en ten Z. aan de residentie Zuider- 
en OosterafdeelinK van Borneo en ten W. aan 
de afdeeling Pontianak. Dezo, meest natuurlijke 
grenzen, worden voor een groot deel door geberg
ten gevormd.

Uitgezonderd een strook lands benoorden de 
hoofdpi. Sintang en he£ merengebied benoorden 
de Kapoeas in de onderaf deeling Smitau, is de 
bodem deels heuvel-, deels bergachtig en bereiken 
sommige toppen oen aanzienlijke hoogte, terwijl 
do machtige Kapoeas, mot haar vele en grooto 
zijrivieren, in deze afdeeling ontspringt.

Ter vermijding van herhalingen verwijzen 
wij voor do samonstelling en middelen van 
bestaan dor bevolking, voortbrengselen van 
den bodem, in het algomoen voor alle bijzonder
heden naar hot artikel BORNEO en do daarbij 
vermelde bronnon, zoomede naar de afzonderlijke 
artt. over de verschillende landschappen of onder- 
afdeelingen on vooral naar de hieronder vermelde 
literatuur.

Dr. G. A. F. Molengraaf!: Geologische ver
kenningstochten in Contraal-Borneo (met atlas),
1900; Dr. A. W. Niouwenhuis: In Centraal- 
Borneo, reis van Pontianak naar Samarinda,
1900, 2 dln ; en J. J. K. Enthovcn: Bijdragen 
tot de geographie Van'Borneo’s Wester-Afdee- 
ling, T. A. G. 1903.,' A 13 4!

SINTANG. Hoofdplaats van/dc afdeeling en-C,-^"

naar

een
waar-

1

/Ir.hot landschap van dien naam, verblijfplaats 
van den Ass.-Resident, den Panëmbahan en 
don kapitan (districts-hoofd) der Chineezen, 
gelegen aan do samenvloeiing der Kapoeas- en 
Mëlawi-riviercn en op beide oevers (van eerst
genoemde rivier) gebouwd. De plaats heeft 
cono Europeescho, Maleischo en Chineesche be
volking, in afzonderlijke wijken geconcentreerd, 
terwijl er een militaire versterking is, met een 
klein garnizoen. Do wegens haar uitstekendo 
ligging belangrijko handclsplaats vormt als het 
ware den sleutel tot West-Bornco’s binnen
landen; do handel is grootendecls in handen 
der Chineezen. Er bestaat eon Gouv. inlandsche 
school.

SINTAR (mal.) Zie SINTAU.
SINTAU. Naam in West-Sumatra voor eeno 

Pitta-soort, Villa coerulea; eene andere Pit la, 
Pitta cucullata heet op Billiton Po pak en op West- 
Sumatra Si pindjocr. D^ laatste naam wordt 
aldaar ook gegeven aan Eupetes macrocercus, een 
vogel, dio meer aan een Kwikstaart doet denken. 
Pitta celebeiisis heet op C. lobos Tenge-Tenge. 
Op de Aroe-eilandcn wordt Pitta novae guincac, 
Kawerbere genoemd en op Misool Popek. 
Eucichla cyanura heet op Sumatra Sintar, op 
Java Paok (soend.) Pitta elegans heet bij do 
Maleiers op Oost-Sumatra Kocban. Pitta Mul-

I
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. den nanm Harangan, waar vcrsclieidenc bergrug
gen achter elkander zijn gelegen, die afglooiend 
naar het Oosten, een overgang vormen tot het 
aangrenzende bergland van Padang Lawas. Het 
geheel bestaat uit oenige bergknoopen en samen
gestelde bergreeksen, waarvan het water voorna
melijk samenvloeit in de Batang Iloeng na Go- 
dang. Deze komt van den D. Soewanon en heeft 
een zeer smal, in Zuidelijke richting loopend leng- 
tcdal langs den voet van het Timbang Malaha ge
bergte uitgespoeld. Zij komt uit in de Panai. 
Geen der rivieren of beken is bevaarbaar; som
mige zijn vischrijk en in den bovenloop leveren 
vele het benoodigde water voor den natten rijst
bouw, dat door leidingen op de sawah’s wordt ge
bracht. In het gebergte worden verschillende war
me bronnen aangetroffen, waaruit naar zwavel- 
verbindingen riekende heeto damp opstijgt, o.a. 
bij de hoeta Si Toemba (zie aldaar). Nabij den oor
sprong van de A. Mandoerana bevindt zich het 
meertje Harite (zie aldaar). Verder zijn er war
me bronnen bijPaij'garan Dolok, bij een bronrivier 
van de A. Latoeng, aan de A. Si Madjamboe, na
bij den mond der A. Poeli, in het algemeen op en 
in het verlengde van het Si Boeal-boeali ge
bergte.

De bodem bestaat meerendeels uit roodgelen 
kleigrond (tano liat) in meerdere of mindere mato 
met zand vermengd, hier en daar uit zandgrond 
(tano horsiek), voornamelijk in de valleien langs 
de rivieren, ook uit tuf (tano boero) in Si Lantom, 
terwijl vooral langs den Noordoostelijken voet 
van het Si Boeal-boeali gebergte een zwarte, 
meer humusrijke aarde (tano raboek) wordt aan
getroffen. In het Pangarambangan gebergte en 
geheel Si Mangoemban, zoo ook in de Harangan 
is de grond bruin van kleur, los en met veel wit- 
aehtig zand vermengd (tano hidjè). Op verschil
lende plaatsen komt tano bange voor, een licht- 
roode klei, die zoutachtig van smaak is en ge
droogd veel door zwangere vrouwen in kleine 
hoeveelheden na de rijst wordt gegeten.

Voor pottenbakken en het maken van vormen 
bij het kopergieten wordt een donkere potaarde 
(tano hoedon) gebruikt, en tano koebang, donker
blauw van kleur, doet dienst bij het blauwverven 
van weefsels.

Klimaa t. Moessons hccrschen er niet; wel 
valt er in Mei, Juni, Juli en Augustus minder 
regen dan anders en is het dan wel eens tot 10 
dagen achtereen droog, maar overigens zijn er 
veel regendagen. De grootste regenval komt 
voor van November tot Maart, soms gepaard 
mot hevige winden, vooral uit het N.W. Do 
temperatuur is ’s morgens vroeg gewoonlijk 08° 
F., de hoogste overdag 80° F. De gezondheids- 

; toestand is gunstig.’
Ve r k e <• r. Een transportweg, voor karren ver

voer geschikt, leidt van Padang Sidimpoean naar 
Si irok (381/, X.M.) over den pas tusschen Tor 
na Godang en den voet van liet Si Boeal-boeali 
gebergte. Een zijweg, ook voor karren geschikt, 
voert van Soemoeran langs Baringin en Padang 
Matinggi naar Praoe Sorat. Van Sipirok zet do 
groote transportweg zich voort Noordwestwaarts 
dicht langs den linker Batang Toroe oever door 
het landscliap Si Mangoemban naar de Aek Poeli, 
waarover een fraaie ijzeren brug ligt en vandaar 
naar Taroetoeng. Een groote hindernis daarin is 
de plateaurand, die het hoogland van Sipirok 
scheidt van de dalvlakte van Mangoemban.

•Zen" wordt door de Bcjadjoe-Dajaks op Bornco 
Booroong-kapak genoemd.

SINTOK (mal.. JAV.).Zie CINNAMOMUM 
SINTOK.

SIOER-SIOER (mal.). Zie XANTHOPHYL- 
LUM LANCEATUM.

SIPIROK._L andbeschrijving. Land-
sehap, vroeger een zelfstandige onderafdeeling, 
maar sedert 1907 gedeeltelijk vereenigd met Ang- 
kola waarmee het cthnographisnk veel overeen- 
ki mst heeft, tot de onderafdeeling Angkola en 
Sipiiok, terwijl de gedeelten Si Mangoemban en 
Si Lontarn bij de onderafdeeling Si Lindocng 
werden gevoegd. Het landscliap vormt een min of 

op zich zelf staand aardrijkskundig geheel, 
waarvan als natuurlijke grenzen kunnen aange

worden: in het Westen het dal van de Ba-

fj
meer

nomen
tang Toroe, in het Noorden de Aëk Poeli, een van 
de belangrijke linkerzijrivieren, in het Oosten het 
randgebergte van Padang Lawas, waarin zich als 
hoogste toppen o. m. verheffen: de Dolok Haoe- 
apan (16S2 M.), Dk. Tampoelon Andjing (2000 
M.), Dk. Sildjock (1G01 M.) en de Dk. Si Pipisan 
(1562 M.). In het Zuiden ontbreekt een duidelijke 
natuurlijke grens, behalve in het Westelijk deel, 
waar men de Aëk Si Raloen als zoodanig kan 
aanmerken. Als Westgrens wordt ook wel aange
nomen het Sitoeal-Boeali gebergte (zie aldaar). 
Het landscliap bestaat hoofdzakelijk uit een hoog
vlakte en een betrekkelijk nauw dal, dat de ver
binding vormt met de hoogvlakte van Si Lantom. 
Het belangrijkste gedeelte is de hoogvlakte, 700 a 
900 M. boven den zeespiegel gelegen. Hoezeer 
nog meerendeels met bosschen bedekt, vindt men 
hier toch het voornaamste bevolkingscentrum en 
ook de uitgestrektste in cultuur gebrachte gron
den. Aan de Zuidwest- en Westzijde wordt het 
omgeven door het Si Boeal-boeali gebergte en 
het als eene Noordelijke voortzetting daarvan te 
beschouwen en door een zadelvormigen rug er 
mede verbonden Pangarambangan gebergte, 
waarvan de Noordelijke flanken glooiend afdalcn 
naar het dal der Aek Poeli, dat met den aan den 
anderen oever gelegen voet van den ontzaglijken 
Dolok Saoet en den uitlooper van dezen, den Tor 
Si Gamba, de Noordelijke grens van het plateau 
vormt. Oostelijk ervan verheffen zich vaak, met 
loodrechte rotswanden uit het plateau oprijzend, 
steile toppen en bergketens, met grillig belijnde 
kammen en bedekt met bijna geheel onbewoonde 
oerwouden.

Het plateau van Sipirok wordt van bet Zuiden 
naar het Noorden over de geheele lengte doorsne
den door de Aek Si Goeti, ontstaan uit de samen
vloeiing van.de Aek Mandoerana, die van de hel
ling van den hoogsten top van den Si Boeal 
-boeali komt en de Aek Lifca, die op den Tor na 
Godang ontspringt. Na de vereeniging krijgt de 
Si Goeti dien naam en vervolgt in Noordelijke 
richting haar Joop. Op het punt waar de Aek Mar- 
lehoewean in de Si Goeti valt en dat „Binanga na 
toloe” (de drie mondingen) genoemd wordt, ont
moet zij de uit het Noorden komende juist in te
genovergestelde richting stroomende Aek Si Ma- 
doras, die een nagenoeg even langen loop heeft. 
De vereenigde rivieren stroomen dan verder on
der den naam van Aek Poeli, die hoofdzakelijk 
Westwaarts gaande, zich buiten de hoogvlakte uit
stort in do Batang Toroe.

Het Oostelijk gedeelte van Sipirok, aan gene 
zij de van den Oostelijken keten, staat bekendonder

!



SIPIROK. 789

Naar het Noordoosten loopt dc grooto weg 
Sipirok over Si‘Badoar, naar Si Pogoe. Andcro 
karrenwegen zijn er niet; wel tal van binnenwe
gen en paden, die de verschillende dorpen verbin
den en slechts te paard of te voet zijn tc begaan.

Bevolking. De bewoners van het land- 
schap zijn Bata' s (zie aldaar) mccrendecls geves
tigd in het Zuidelijk en Oostclijk gedeelte van het 
Si irok-platoau. Het overige gedeelte, do Ha- 
rangan, is slechts sporadisch bevolkt, terwijl het 
geheele Pangarambangan-gcbcrgte zoo goed als 
onbewoonde wildernis is. Het bevolkingscij
fer is vooruitgaande. Tegenover bijna 16000 in
woners in 1890, stonden er 18.< 00 in 1895, 20 000 
in 1900, terwijl het in 1905 gestegen was tot ruim 
22 000; toen behoorden Si Lantom en Si Ma- 
ngoemban nog tot Sipirok. De laatste bekende op
gaaf over 1913 geeft bijna 23 600, zonder Si 
Mangoemban, maar naar het schijnt Si Lantom 
inber,ie|en. In 1890 telde de kocria Sipirok 34 
hoeta’s en pagaran’s; de kocria Baririgin 25; de 
koeria P- raoe Sorat 10; het landschap Si Ma
ngoemban 25 cnhetlanclschapSi Lantom 6 hoeta’s 
en pagaran’s; te zamen dus 100 dorpen. De voor
naamste zijn: Sipirok (zie volgend artikel), Boe
nga Bondar een zendingspost van het Rijnsche 
zendingsgenootschap, Baringin, Paraoe Sorat, Si 
Toemba (zie aldaar).

Dc dorpen vertoonen alle hetzelfde type, heb
ben twee, enkele grootere meer rijen huizen met 
een breede straat tusschen beide. In het midden 
van de straat staat aan ééne zijde de woning van 
het hoofd en daartegenover de sopo na godang, 
het gebouw waar vergaderingen worden gehou
den, waar vreemdelingen logecren, waar de jon
gelieden uit de hoeta den nacht doorbrengen en 
de zolder zich bevindt , waarop in zakken de padi 
van den radja en diens familieleden geborgen 
wordt.

Behalve de sopo na godang zijn er vaak nog 
sopo’s van aanzienlijken en ook de kleine rijst
schuren, die de bevolking achter dc huizen, ba- 
gas, bouwt, worden sopo genoemd. Ze zijn alle 
van hout, evenals de huizen zelf, op palen ge
bouwd, zoodat dc vloer een paar meter boven den 
grond ligt. De huizen staan met de smalle zijde 
naar de straat; aan die zijde is de deur, waartegen 
een steile trap is geplaatst. De omwanding is niet 
hooger dan een meter; het dak van nlang-alang of 
idjoelc is groot en hoog, dc nok langer dan het 
huis, zoodat de dakvlakken buiten het huis uit
steken. Snijwerk komt slechts aan de huizen van 
radja’s en aanzienlijken voor.

Sommige nederzettingen bestaan uit niet meer 
dan één of twee huizen.

Sipirok moet als een bolwerk van het Moham
medanisme worden beschouwd. Hoewel het Rijn-- 
schc Zendingsgenootschap hier vanaf 1857 werk
zaam is, — de eerste zendeling was Van Asselt 
mocht het toch niet gelukken meer dan ‘/5 van do 
bevolking te kerstenen, terwijl bovendien verdere 
voortgang buitengesloten schijnt. Het aantal 
Christenen is van 2386 in 1912 achteruitgegaan 
tot 1868 in 1913, doch dit schijnt samen te han
gen met een administratieve wijziging, want 7 bij- 
gemeenten zijn van Sipirok afgescheiden en ge
voegd bij het ressort Pangaloan.

Economisch o toestand. Van het pla
teau van Sipirok is nog slechts een klein gedeelte 
bebouwd; liet grootste gedeelte wordt door 
boschwildornis bedekt, hier en daar afgebroken

door ilalang-vlakten, die dc plaats van vroeger 
bosch hebben ingenomen. Aan de overzijde 
het Si Boeal-bocali gebergte, naar den kant van 
den Batang Toroe, dat deel uitmaakt van do 
koeria Si irok, en de Harangan, dio tot dc koeria 
Baringin behoort, vormen de bebouwde gedeelten 
slechts stippen in het rondom gelegen woud.

Het voornaamste middel van bestaan der be
volking is de landbouw, hoezeer ook. alsdeprij 
hoog zijn, bosehproducten worden ingezamcld. 
Sedert do vrijstelling der koffiecultuur wordt ook 
hiermede zeer veel verdiend. Zij wordt onder den 
naam van Mandailing-koffie veel uitgevoerd naar 
Amerika en is zeer gezocht. Dc rijstcultuur wordt 
meercndeels op natte velden (saba) gedreven; 
vooral langs den Noordoostclijkcn voet van den 
Si Boeal-bocali zijn uitgestrekte saba’s, om en 
bij de hoofdplaatsen der drie koeria’s; terwijl ook 
langs enkele riviertjes de rijstvelden van betee- 
kenis zijn, maar overigens vindt men slechts 
kleine plekjes in dc valleien nabij de dorpen tot 
saba’s aangelegd. De vallei van Sipirok zelf is het 
beste deel; het is een sawah-vlakte met zeer 
dichte, welvarende en in aantal toenemende be
volking, zoodat alleen de koeria Sip rok ongeveer 
12.000 inwoners telt, dat is dus meer dan de helft 
van het geheele landschap. De veestapel is niet 
onbeduidend, n.1. (opgaaf 1905) 1812 buöels, 
2742 runderen en b v n i • 826 paarden. In het 
algemeen kan gezegd worden, dat de bevolking 
vrij welvarend is, althans op het plateau van 
Sipirok, wat zij, behalve aan hare rijstvelden, 
in hoofdzaak dankt aan de koffiecultuur in uit- 
gestrekte tuinen op de Noordoostelijke hellingen, 
van het Si Bocal-bo- ali gebergte.

Geschiedenis. Hoezeer reeds van 1832 
af de bevolking van Mandailing en Angkola onder 
onze bescherming heette te staan, was toch Sipi
rok tot 1S37 geheel in dc macht van Toewankoe 
Tamboesei, die zich in den Padri-oorlog van een 
groot deel der tegenwoordige residentie Tapanoeli 
had meester gemaakt en als strijder voor den 
godsdienst te vuur en te zwaard de bevolking 
dwong den Islam aan te nemen. Onder den naam 
„Balijau” is deze „geesel der Bataks” bij de te
genwoordige bevolking bekend. Eerst in laatst
genoemd jaar kwam aan zijn gezag in de Batak- 
landen een einde, toen na den val van Bondjol 
onze troepen, onder Majoor Van Beethoven, van 
Rau naar Portibi in Paclarig Lawas oprukten. Na. 
den val van Tamboesei zwoer de bevolking don 
haar onder dc gruwelijkste wreedheden opgeclron- 
gen godsdienst af, maar niet voor lang, want met 
het Nedcrlandsch gezag deed do Islam andermaal 
zijne intrede en maakte snelle en blijvende vorde
ringen, zoodat het volk van Mandailing en Ang
kola op enkele duizenden na Mohammedaansch 
is geworden en men het zich een eer rekende ge
noemd te worden met den haam van den vroege- 
ren aartsvijand „Malcier”. Eerst sinds de laatste 
jaren is het- nationaal bewustzijn levendig gewor
den en schaamt men zich don naam Batak niet 
meer. In Mei 1817 kwam Sipirok tegen ons in ver
zet onder leiding voornamelijk van den radja 
van Baringin en dien van Si Alagoeudi. Een mili
taire macht, versterkt door hulptroepen van 
Angkola, trok er den 5en Mei heen om do trouw 
gebleven hoeta’s Sipirok en Pangaribocan, dio 
onze bescherming inriepen, te hulp to komen en 
hot verzet te fnuiken. Verscheidene dorpen, waar
onder Baringin, P^i’aoe Sorat enz, werden ver-
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Siraangga, Sibaraoc, Sigitji inliet O.; Sibi- 
in het Z.; Sibirioelan, Sjaribenoa in het W.

Omliggende eilandjes: Si Boeroek-Bocroek, 
oen cilandcn-groep vaii 2 grootere en een 10-tal 
kleinere eilanden, die de Hurlockbaai ten N. in 

kring omsluiten: het Noordelijkstc eiland 
heet Poelau Sètan, nadat tal van menschen daar 

de pokken zijn gestorven; Simabai, Mang- 
kodjo, Djawa (O.); Sidoeamata, Tobo (Z.); Noko, 
Boeroeng (2 eilandjes, voor de baai van Sjari
benoa). Zie verder MÈNTAWEI-EILANDEN.

SIPOET (mal.); scssoc, (amb.). Aldus wordt 
op Am bon de tot de Prosóbranchia (Zie GASTRO- 
PODEN) behoorende zoctwatcr-slak Melania 
plicaria genoemd.

SIRABOENGAN (GOENOENG).Niet werkzame 
vulkaan (1726 M.) ten N. van de Paloepoeh ten 
Oosten van den weg van Fort de Koek naar 
Looboek Sikaping. Sum. Westkust.
‘~SÏRANTIH. Een der „Tien Havens” van Su- 
matra’s Westkust (zie SAPOELOEH BOEAH 
BANDAR), een nagri in het distr. Batang Kapas 
der onderafdeeling Painan, aan zee gelegen, aan 
den mond van de gelijknamige rivier.

SIRIH (mal). Algemeeno benaming voor 
die peper-soorten, welke Miqucl’s geslacht 
Chavica vormden en waarvan de bladeren of 
vruchten met gambir en kalk gekauwd worden. 
Het zijn slingerplanten van het geslacht Piper 
L., uit de fam. der Piperaceae, waarvan een zeer 
groot aantal soorten in den Maleischen Archipel 
in het wild voorkomt en verscheidene tot dit 
gebied zijn beperkt. Ofschoon bij gebrek aan do 
gekweekte soms wilde soorten gebruikt worden, 
bedient men zich toch tot dit doel in het Weste
lijke deel van den Archipel hoofdzakelijk van 
do bladeren van Piper Belle L. = Chavica Belle 
Miq., terwijl in het Oostelijkc deel van den 
Archipel hiertoe de vruchten van Piper Belle L. 
var. Siriboa Cas. DC. = Chavica Siriboa Miq. 
gebezigd worden. Voor de bladeren van Piper 
Belle L. en ook wel voor de gansche plant vindt 
men de volgende benamingen: sirèh (mal.); 
soeroeh (laag-jav.); sëdah (hoog-jav.); sèrè 
(mad.); seureuh (soend.); sèwèh (loeb. som.); 
napoeran (bat.); boorangir (bat. mand.); lèko 
(mak.); daoena koerambör, ranina koerambör of 
Lilai koeraabër (minah. landst.); amoe of 
kamoe (amb. landst.); nan daim (n. o. nokmf.); 
bidó maraoe (tekn.); kónana (sawoe).
. Voor do vruchten van Piper Belle L. var. 
Siriboa Cas. DC. gebruikt men de volgende be
namingen: oboejoe (bol. mong.); daoena of 
wëwadi, raninaof wawalien lalai(minah. landst.) 
bidó masö.'o (tekn.); daloc (boeroe); amoeisi 
of kamoe isin (amb. landst); arol (amb. bab.); 
inaan (tanimbaii); maroea (amb. oor.); i 6ian 
(amb. kei); pari',an (amb. AROE);kaiinoe (amb. 
leti); malhoe (amb. kis.);nan bon (n.G. nokmf.); 
ga djèag (mak.)

Het sirih-blad, resp. de sirih-vrucht, is vooral 
van betcekenis bij het sirih-kauwen, waarom
trent bijzonderheden zijn medegedeeld bij het 
art. Pinang in deze E ic. Dl. III. E nc Noder- 
landschc monographie over dit belangrijk In
disch volksgebruik vindt men in Bulletin Kolo
niaal museum no. 22, Haarlem 1905. Ook bestaat 
eened erge lijke studie van L. Le win, Ueber Areca 
Ca;echu, Chavica Bjlb unddas Bctelkauen, 1889.

Met het door het sirihkauwen ontstane roode 
vocht worden zieken onder het pro velen van

brand door do onzen en de opstandelingen beide; 
veel vee en have werd geroofd, maar de troepen 
trokken 5 dagen later onverrichter zake naar Pa- 
dang Sidimpocan terug. Den 19cn Mei werd an
dermaal naar Sipirok opgerukt, maar aan het ver
zet kwam eerst een einde nadat de Jang di Për- 
toean van KotajSiantap-met de hoofden van Ang- 
kola door Hënresident, luit.-kol. Van der Hart, 
daarheen waren gezonden, die den radja van Ba- 
ringin en de andere hoofden der opstandelingen 
wisten te bewegen in onderwerping te komen, 
waarna 13 Juni de troepen uit Sipirok terugtrok
ken. In 1876 werden in de onderafdeeling de sla
ven vrijgekocht tot een getal van 802. Sedert ken
merkt zich de geschiedenis van Sipirok door niets 
bijzonders.

Bestuur. Het landschap is verdeeld in drie 
;districten: Sipirok, Baringin en ParaoeSorat. Het 
inlandsch bestuur, alsmede de rechtspraak, wor
den uitgeoefend door de koeriahoofden van deze 
districten, die daarvoor een bezoldiging ontvan
gen van 80 gulden per maand.

Sedert de reorganba ie voor Sumatra van het 
inlandsch binnenlandsch b‘stuur zijn ook in Si
pirok „districtshoofden” (dëmangs) aangesteJd. 
Dit zijn dus inlandsche gou vernemen ts-amb- 
tenan n.

SIPIROK. Vroeger hoofdplaats van de toen
malige onderafdeeling van dien naam, doch sinds 
1907 als zoodanig opgeheven, d i r Sipirok met 
Angkola samen een onderafdeeling (hoofdplaats 
Padang SL impoean) uitmaakt. Si, irok is echter 
nog een plaats van beteekenis, met eenige 
winkels en drukke markt. Er is ook een hulp- 
postkantoor, en er zijn twee groote Gouver- 
nements-inlandsche scholen, een groote moskee, 
benevens een zendingspost van het Rijnsche 
zendingsgenootschap. De vroegere controleurs- 
woning doet dienst als pasanggrahan.

SIPITOËH. Collectief-haam In West-Sumatra 
voor Cacomantis-soorten, een geslacht 
Koekoeken. Op Java heet Cacomantis merulina 
Këdasih m Cacomantis pravala Trat jak ( ?)

SIPOERA, ook wel PORA, medeGoe-Fortuin op 
óudekaarten,SiKobö bij de eilanders,ligt tenZ.O. 
van Siberoet tusschen 2° 2' en 2° 25' Z.B. en op 
de gemiddelde lengte van 99° 45' O.L. Is langs 
de Oostkust ongeveer 50 K.M. lang. In het N. en 
N.W. is het land laag met een smal en zandig 
strand: de heuvelreeksen verheffen zich in hot 
midden van het eiland tot een smalle kam en 
zijn het hoogst in het Z. (Mangkodjo), waar zij 
steil in zee vallen, waardoor de Zuidkust zeer 
onherbergzaam is.

Hoeken en kapen: Simapai (Oosthoek), Sjo- 
reïno, Papo okat (O.kust): Batoe Kinapat (Marl- 
borough), Djodjotet (Z.kust), Kekctai (Z.W.kust).

Baaien: Siboeroek of Sidoealéléoe (Hurlock
baai), een insnijding in de Noordpunt van het 
eiland, wegens gemis aan goed drinkwater slechts 
bezocht door visschers, die er een rijk jachtter
rein vinden, Tarabibi, Aroe, Pasakiat, Sioeban, 
Simangga, Sibaraoe, Simabai (Sein baai), Sigitji, 
Garampangan (O.kust): Simatci, Simalèpè (Z. 
W.kust): Boeroeng of Sjaribenoa (N.W.-kust). 
Voor groote schepen zijn alleen van belang Sioe
ban, Sem baai en de baai van Sjaribenoa.

Rivieren hoogst onbeteekenend Daaronder zijn 
de grootste: Sjoreïno, Sioeban, Sibaraoe aan de 
O.zijde, Sjaribenoa aan de W.zijde. 

Hoofdkampoengsf Tarobibi, Sjoreïno, Sioeban
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geboden of bezweringen bespuwd, zie GENEES
MIDDELEN (I, 769). Voorts dient o. a een af
kooksel der bladeren tot reiniging van schurft- 
wondon, wrijft men do met een steen fijngemaak
te vruchten over do tanden tegen den worm en 
zijn ook anderszins doelen van beide planten in de 
inlandse!, o geneeskunst tegen allerlei kwalen in 
gebruik. De vluchtige olie der bladen bevat 
trouwens eene sterk antiseptisch werkende stof, 
chavicol, die ook in de Europecsehe geneeskunde 
is aanbevolen. Verder is er para engenol en cadi- 
ncen in de aethcrische sirih olie aangetoond. Bij 
de Europeanen op Java is sirih-honing 
bekend middel tegoo hoest, gelijk ook een af
treksel der bladeren.

Ar, de re in het wild groeiende sirih-soor^en 
komen eerst in aanmerking bij gebrek aan de 
genoemde, zoo Pïper (Gliavica) Melamiris Miq., 
Daoen karoek, die wel dient al* inlandsch middel 
tegen asthma.

De sirihdoos, tampaf sirih, Jav. pakinangan 
(van kinang, met welk woord de Javanen de ge
zamenlijke bestanddeelen van de betelpruim 
aanduiden, zie ook PINANG), is de berg
plaats voor de betelbladeren en bevat een ga- 
graggan d. i. een stel doosjes, tjëpoek’s met 
deksels, voor tabak en gambir, een derde, zonder 
deksel, voor de pinang en een potje voor de kalk. 
De sirihdoozen zijn van hout, van gevlochten 
bics, van koper, zilver of goud.

Dj Maleiers van Midden -Sumatra leggen de 
koperen doozen, de zakken van gevlochten pan
danblad, van leder of katoen voor de betelbla
deren, de doozen van hout, van bamboe of van 
klapperdop, de koperen of zilveren doosjes voor 
de kalk bestemd op eer koperen of houten schaal, 
tjërana tjarantjang of doelang; in Lëbong wordt 
do tjërana vervangen door een mandje, këm- 
bodjo, van gevlochten bamboe, bruinrood 
geverfd.

SIRIH PAIT (mal. mol.). Zie PÏPER FRA- 
GILE.

SIRIWO. Rivier in Noord Nieuw-Guinea. Zij 
mondt in de Geelvinkbaai tegenover P. Ratewo, 
een der Moor- of Der Schellingh-cilanden. Op 
de Top. kaart van J912 is de ligging van deze 
rivier foutief aangegeven. Aan de kust stroomt 
zij door een lage moerasstrook, dio zich tot diep 
in hot binnenland uitstrekt en zich in Nooid- 
oostclijko richting voortzet tot den mond der 
Mamböramo. De Siriwo stroomt recht Z.-N. on 
waar zij door het gebergte preekt, is de stroom
snelheid groot (ruim 2 M. per sec.); zij vormt 
daar tal van eilanden, begroeid met glagah en 
dicht bosch. Zij ontstaat uit de samenvloeiing 
van do Ootawa (L.) en de Sawa (R.). De eerste 
is de belangrijkste en do Taroenggaroh, een stam 
van half-nomaden, die zich in dezo stroken 
ophouden (zie PAPOEA’S, sub IV, ten achtste), 
noemen dan ook do goheele rivier „Oetawa”, 
terwijl do naain „Siriwo” hun onbekend is. Op 
het vercenigingspunt is de rivier + 500 M. breed; 
de Sawa heeft aan haar mond een breedte van 
150 M., zij heeft een snellen stroom en is ondoor- 
waadbaar. Do Siriwo ontspringt op het YVeij- 
landgebergte; por stoomsloep kan zij slechts 
éón dag, per prauw 5 dagen opgevaren worden 
d. i. tot het punt, waar het houvelterroin begint. 
Do oevers zijn dicht begroeid. In grooten getalo 
worden hier aangetroffen kroonduiven, varkons 
en casuarissen. In den bovonloop zijn veel para

dijsvogels, een teeken, dat de jagers nog niet 
tot hier zijn doorgedrongen. Krokodillen komen 
voor tot in den bovenloop van de Sawa. Aan do 
Girocssi, rechter zijrivier van de Sawa, is een 
vindplaats van bruinkool.

SIROEKAM. Nagri in het district Soepajang, 
onderafdecling Alahan Pandjang (zie aldaar), 
Sum. Westkust, bekend’cloor haar knappe ijzer
smeden; vóór de ^cw. rcorg. van 1913 was Siroe- 
kam een laras. r

SISAL. Vezelstof, afkomstig uit de bladeren 
van verschillende Agave-soorten. De vezel van 
Agave sisalana noemt men meestal Java-sisal, 
die van Agave Cantala (Nanas sabrang): Java- 
Cantala. Zie AGAVE en VEZELSTOFFEN.

SISALHENNEP. Tot de nieuwere cultures op 
Java kan gerekend worden die van do sisal- 
hennep.

In ongeveer 1900 werden de eerste onderne
mingen opgericht en sedert heeft zich de cultuur 
zoo uitge breid, dat op het oogenblïk ruim 
10.000 bouw met dit gewas beplant zijn, voor
namelijk gelegen in de Vorstenlanden en in de 
residentie Kediri, terwijl bevolkingsaanplantin- 
gen zich o. a. bevinden in de residenties Sema- 
rang en Madoera.

Op de ondernemingen wordt aangeplant zoo
wel de Agava Rigida, var. sisala, als de Agava 
C.intala. Dj Agava Rigida var. sisala is op Java 
geïmporteerd, terwijl de Agava Cantala op het 
eiland in het wild voorkomt. De vezels van de 
eerste komen op de markt onder den naam van 
Java-sisalhenncp. De bereiding van den vezel 
uit de bladeren geschiedt door middel van 
machinerieën van groote capaciteit. (1)

Do uitvoer van agavovezels uit Java bedroeg 
in 1911 i 2000 ton (in de officieele statistieken 
van Nederlandsch-Indië werden deze voor het 
eerst in 1912 afzonderlijk opgenomen). De uit
voeren bedroegen in:
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Hoeveelüeid in 
1000 K.G.Landen van bestemming.

!1913.1912.

Nederland en order..........
Duïtschland en order ....
Overig Europa...................
V.St. van Noord-Amerika 
Andere bestemmingen ...

124910SG
262
484

9S
496

:i:4375 6557
19696

r
Totalen 8748 ■:6151

Literatuur : E. Do Kruijff. Do Sisalcultuur op 
Java, (Teysmannia 1908 pag. 517). Verslag van 
liet Vezclcongres gehouden te Soorabaja van 
3—8 Juli 1911.

SISIK. Zie KLEURSTOFFEN.
SISIK TËNGGILING. Inlandsche medicijn 

togen huidziekte; do schubben van Manis; zie 
SCHUBDIER. .

SISSO. Worden op Colebes de zoctwater-slak-

(!) De bet. naam van de door do bevolking 
aangeplanto agavovarieteiton is niet met 
zekerheid vastgcsteld. Do vczo 1 bereiding ge 
schicdtdoor middel van een eenvoudig schraap- 
procos, waardoor bladmoes en vezels goschei- 
don worden. Da vezel is minderwaardig.
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dent-directour on dirccteur-gencraal dor Mij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen te zijn geweest, 
werd s’Jacob in November 18S0 aangezocht om 
als Gouverneur-Generaal van Ir.dië op te treden 
ln de plaats van den terugkeerenden landvoogd 
Mr. J. W. van Lansberge, uit wiens harden hij 
den 12den April 1881 het bestuur overnam.

De zonder machtiging van het Opperbestuur 
den Ten Januari 1882 gesloten o vereer komst met 
de Billiton-Maatschappij (zie aldaar) tot verlen
ging van hare concessie tot 1927, gaf aanleiding 
tot politieke moeilijkheden en tot afkeuring in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal van'het 
door het Indisch bestuur in deze gevoerde beleid. 
De Gouverneur-Generaal wenschte deze uit
spraak, waardoor tevens de in Irdië gesloten 
overeenkomst zou worden te niet gedaan, niet te 
aanvaarden en bood einde 1883 den Konin.g zijn 
ontslag aan. Op den llden April 1884 droeg hij 
het bestuur der kolonie over aan den inmiddels 
tot zijn opvolger beroemden Otto van Rr,cs.

s’Jacob vestigde zich na zijn terugkeer in Ne
derland opnieuw op zijn buitengoed Nieuw- roord 
te Utrecht, waar hij den 3den April 1901 overleed.

Gedurende de drie jarige periode van zijn be
stuur werden door den Gouv.-Gen. drie ambte- 
lijke reizen ondernomen: naar Bantam, naar 
Atjèh en naar Socrabaja. Voorts werd de trian
gulatie van Java voltooid; de opneming gelast 
voor den aanleg van een spoorweg van Probo- 
linggo over Loemadjang, Djëmbër, Bondowoso 
naar Panaroekan of Kamponjan; een aanvang 
gemaakt met don aanleg van den spoorweg ter 
Oostkust van Sumalra en voor het algemeen 
verkeer werden open gesteld de lijnen Sëmboeng- 
Toeloengagoeng, Ngandjoek—Sraga, Buiten
zorg—Tjiindjocr en de stoomtramweg S- ma- 
rang—Djoewana. Een Gouvernements tele foon
dienst werd ingevoerd.

Het Hooggerechtshof van Nederlardsch-Indiö 
werd gereorganiseeid cn het rechtswezen in do 
gewesten Ce le bes en onderhoorigheden, Ti mor, 
Menado, Amboina, Tcrnate, R-iouw en 0;;d(r- 
lioorigheden, Bali en Lombok en de Westcraf- 
deeling van Bornco onder leiding van het lid 
in den Raad van N.-I. Mr. T. H. der Kinderen 
als Gouvernements Commissaris geregeld.

Nieuwe reglementen op het vorleenen van pen
sioenen aan burgerlijke ambtenaren, op de toe
kenning van overtocht van Nederland naar 
Ned.- Indië en omgekeerd, en op den burger
lijken geneeskundigen dienst werden ingevoerd, 
terwijl een algemeen reglement op den aanleg en 
de exploitatie van stoomtramwegen tot stand 
kwam.

Esnigo persoonlijke diensten op Java en Ma- 
doera werden afgesehaft en door een hoofdgeld 
van de hcerendienstplichtigen vervangen.

Een nieuw landverhuurreglement voorde Vor
stenlanden kwam tot stand; rechtstreektch be
stuur werd in het regentschap Soemë. ëp (Ma- 
docra) ingevoerd cn de residentie Banjoewangi 
als zoodanig opgeheven.

De eerste Iioogere Burgerschool voor meisje» 
werd opgericht.

Woelingen, verwikkelingen en ongeregeldhe
den hadden plaats en werden onderdrukt in do 
afdceling Ommelanden van Benkoelen en Lais, to 
Palembang, in ïndragiri, de Boven-Doesoen, Mid
den-Sumalra (Lagoe Boti getuchtigd) en in 
Amoentai (Z.- en O. afd. van Bornco), terwijl in

ken (Prosóbranchia, zie GASTROPODEN) tot 
het geslacht AmpuUarta behoorer.de, genoemd; 
de groote soort (A. cclc ben sis) heet sisso salom- 
be, de middelsoort sisso kapeng, de kleine sisso
potir.

SITOE TJIROMPANG. Een zeer oude vulkaan- 
ruïne, ±10 K.M. W. van den Papandajan. Vol
gens Verbeek (Java, 686) was de oorspronkelijke 
ringwal 5 K.M. in doorsnede, die thans aan de 
O.-zijde over 1700 M. verdwenen is; het hoogste 
punt is 21S2 M. Het meertje van dcnzelfden naam 
ligt 1 K.M. ten Z.O. van het middelpunt van den 
ringwal, is 200 X 300 M. groot en niet diep.

SITOEBONDO. District van de contröle-afdce- 
ling, het regentschap en de afdceling Panaroc- 
kan, residentie Bësoeki; met eene oppervlakte 
van 14S K.M2. Het district telt 42 desa’s met
bijna 66.000 inwoners, waaronder ± 200 Europe
anen en ruim 600 Chineezcn, bijna 300 Arabie
ren en een 20-tal andere Vreemde Oosterlingen 
(1905). De hoofdplaats is gelijknamig. Verbouwd 
worden er hoofdzakelijk padi en suikerriet.

SITOEBONDO. Hoofdplaats van het district, 
de afdeeling en het regentschap Panaroekan der 
residentie Besoeki, gelegen tegen het Westelijk 
uiteinde der groote vlakte aan de Sampejan, die 
naar haar vroegeren naam van Dawocan of Do- 
wan ook wel K. Dowan wordt genoemd. Het is 
eene welvarende plaats met ruim 6000 inwoners 
(einde 1905), waaronder ± 150 Europeanen, 
600 Chineezcn en bijna 300 Arabieren; de beide 
laatste rassen hebben hier elk hun eigen wijk. Do 
bestuursambtenaren, die er wonen, zijn de assis- 
tent-resident, de regent, een controleur en het 
hoofd van het district, waarin zij ligt.

SIWALAN (jav.). Zie BORASSUS.
S’JACOB (FREDERIK). Gcb. te ’s Gravon- 

hage 25 Februari 1822 uit het huwelijk van Mr. 
Frederik Bernard s’Jacob, Secretaris van den 
Raad van State, en Maria Petronella Rochusscn; 
kwam in 1835 als adelborst op het Instituut te 
Medemblik en werd in 1845 als luit. t/z. 2e kl. 
geplaatst op de „Jason”, bestemd den nieuw be
noemden Gouv.-Gen. v. Ned.-Indië, J. J. Rochus- 
een (zijn oom), naar Java over te brengen, die hem 
tot zijn ordonnansofficier benoemde, in welke 
functie hij eene missie naar den Sultan Adam 
van Bandjërmasin en eene naar den Gouverneur 
der Straits-Settlements met gewenschtcn uitslag 
volbracht. In 1846 nam hij deel aan de eerste 
Balische expeditie onderden Overste Bakker. In 
1848 verliet hij ’s lands dienst. In het bezit van 
een toen voor het eerst zonder gouvernemen ts- 
voorschot uitgegeven suikercontract vestigde hij 
zich als suikerfabrikant in de residentie Socra
baja, bouwde de fabriek Krëmboen.g en exploi
teerde haar gedurende bijna 10 jaar. In 1849 
huwde hij met Léonie Susanno Charlolte van 
Hoger dorp, jongste dochter van den toenmaligen 
Vice-President van den Raad van Ned.-Indië. 
Einde 1857 verliet s’Jacob Ir.dië om zich to 
Rotterdam te vestigen; aldaar zag in 1859 van 
zijne hand het Jicht „Gedwongen en Vrije suiker
cultuur op Java” naar aanleiding van het ongun
stig oordeel door Sloet tot Oldhuis uitgesproken 
in de Tweede Kamer op 14 December 1858. 
In 1870 vestigde hij zich te Utrecht, waar hij op 
zijne buitenplaats Nieuweroord een „cercle d’esprit” 
om zich heen vereenigdo, on in 1879 gedurende 
een jaar lid van den gemeenteraad was.

Na gedurende 1867—1879 waarnemend presi-
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Atjèli, waar sinds 11 Maart 1881 het civiel be
stuur was ingevoerd, maraudeursbenden weder 
met meerdere stoutmoedigheid optraden.

Wegens het afloopcn van liet bij Pan ga ge
strande Engclsche stoomschip „Niscro” moest 
het lardschap Tour om worelen getuchtigd, het- 
g en aanleiding gaf 
kwestie, en moeilijkheden met Engeland. I 1884 
werd de hoofdplaats Padang Kling stormender- 
h nd ingenomen en het ' erblijf \an den radja 
platgeschoten, doch eerst na het ingrijpen van de 
Engclsche regeering en een Ned. Eng. ultimatum, 
volgde de onderwerping en de bc'rijdi g van de 
gc\ankelijk weggevoerde schipbreukelingen.

Bali en Lombok werden tot residentie ver-

vcrtaling van den titel op zich zelve zoude doen 
vermoeden. Hij is namelijk de autoriteit, die 
tevens do in- en uitgaande rechten int, en de 
vorstelijko monopoliën of andere handelsprivi
legiën exploiteert. Alle schecpsgezagvoerders, 
schepelingen en in de havenplaats gevestigde 
vreemdelingen staan onder zijn bestuur en zijne 
jurisdictie. In de Moluksche sultanaten is hij do 
persoon, belast met de administratie der 
stel ij kc vaartuigen en de daarop geplaatste be
manning. De s j a h b a n dar komt in bijna 
alle inlandsche staatjes voor, welke havenplaat
sen bezitten met eenigen noemenswaardigen 
handel. Hij is aldaar meestal een der voornaamste 
Rijksgrootcn. Zie aldaar. De titel wordt reeds 
vermeld in de Oendang-Oendang M a- 
lajoc. Zie INLANDSCHE WETTEN. To 
Batavia, en ook wel elders, noemen de inlanders 
aldus den Europccschen chef van den plaatse- 
lijken dienst der in- en uitvoerrechten.

SJAÏR of SAÏR. Zoo wordt een gedicht ge
noemd, dat doorgaans uit een groot aantal 
strofen van vier regels bestaat, die regels moeten 
alle op elkander rijmen. In dit opzicht wijken de 
strofen af van de pantoen's, waarmede zij den 
bouw der regels gemeen hebben. Vandaar dat 
pantoen's, zonder dat cenige verandering be
hoeft te worden aan gebracht, in een sja'ir 
kunnen worden ingclascht.

Zooals uit den naam sja'ir, die van Arabische 
origine is, blijkt, hebben wij niet met een oor- 
spronkelijken Malcischcn dichtvorm te doen. 
Verreweg de meeste sja'ir's zijn dan ook van 
betrekkelijk jongen datum.

De eisch, dat de vier regels eener strofe op 
elkander moeten rijmen, is blijkbaar voor vele 
dichters te zwaar, dikwijls zijn de rijmen verre 
van zuiver; vele gedeelten van menigen sja’ir 
zijn niet veel meer dan berijmd proza, waarin 
elke poëtische gedachte ontbreekt. De eenvoudige 
bouw van het gedicht veroorzaakt vaak eeno 
groote eentonigheid. Maar is een echt dichter 
aan het woord, die den vorm beheerscht, dan is 
van eene vermoeiende gelijkvormigheid niets te 
bespeuren, en treft het dichterstuk niet alleen 
door zoetvloeiendheid van taal en door

tot do befaamde Nisero

vor-

beven en de landschappen Boc’è è g en Djëm- 
brana order rechtsfreeksch lx stuur gebracht. Het 
bestuur der residentie Amboina werd gereorga- 
nise< rd. Tal van Maleisehe en Bataksche land
schappen werden achtereenvolgens ingclijfd en 
onder het gouvernement Sumalra’s Westkust ge
bracht.

De havens van Sambas, Sirgkawang en Soe- 
kadara ((Westcrafdeclir g van Borneo), van 
Oelèë lhcuë (gouvernement A'.jèh en Ordcr- 
hooriglvden) en van Pabean, Tëmoekoes, 
Sangsit en Lolca.n (eil. Bali) worden voor den. 
algemreron harde! opergcsield. In 1S83 werd 
de haven Tandjoeng Priok \oltooid.

Koortsepidemieën en cholera heerschtcn 
afwisselercl in verschiller de chclen van Java. De 
veeziekte, die de Westelijke residentiën Bantam, 
Batavia en tic Preangcr regentschappen teister
de, werd ten slotte door de genomen krachtige 
maatregelen bedwongen.

Groote natuurrampen teisterden de kolonie. 
Daaroi tier tlicren vermeld: de uitbarsting van 
den vulkaan Sindoro, clc o vorst roo min gen in 
Soerabaja, Madioen, Kcdiri en Menado; de 
modd< rvloed uit den vulkaan Gocr.toer en ten 
slotte de herhaalde uitbarsting van den vulkaan 
Krakatau (Str. Socnda), waardoor een deel van 
Bantam en tier Lampot gs door de daarmede 
gepaard gaando vloedgolf word verwoest en 
34.000 monschcn het leven verloren. Tot leni
ging van d(j gevolgen dezer ramp bracht de par
ticuliere liefdadigheid ƒ 1.000.000 bijeen. Zie 
Ei gei- Haard, 1881, bl. 78 e. v. en 1901, bl. 249
e. v.).

SJADZILIJJAH. Benaming van de orde der 
Sjad/ilie en, Zie TARÈKAT.

SJAFI’Ï (Mohammael ibn Idri ) do grondlegger 
der naar hem genoemele Sjafi’i ischo school op 
hot gebied der Mo.-limscho wetsverklaring; vgl. 
ISLAM, II, c. Zie over ht m en de voornaamsto 
ver egonwoordigers der Sjafi’i i-cho riclring: 
I'. Wüs enfeld, Der imam el-Sehafi’i, scine Sclni- 
lor und Anluingor (Abh. tier kgl. Ge ell ch. d. 
Wisselden, zu Gö in> en, 1890—91, Bd. 30—37); 
▼gl. M. J. do Goojo, Einige-i übor den Imam as- 
Safi’» (Zei schr. tl. D. Morgcnl. Go>elLch. 47 
[1893J, p. 100—117).

SJAHBANDAR. Arabische, doch uit twee Per
zische woorden: sjah „hoofd”, „vorst” en 

„haven”, gevormde titel. Do Ja-

.1

/

zange
righeid, maar ook door de schoont, dichterlijke 
•nklceding der stof. Men vindt, zooals Prof. de 
Hollander zegt, daarin „sierlijke schilderingen, 
juistgekozenc vergelijkingen, eene kinderlijke 
naïveteit, eene eenvoudige en heldere voorstel
ling van gebeurtenissen en toestanden, eene 
natuurlijko uitdrukking van aandoeningen en ge
moedsbewegingen.”

Voor do meest verschillende onderwerpen 
wordt van dezon dichtvorm gebruik gemaakt. 
Een groot gedeelte der sja’ir’s, en deze zijn in 
den regel de uitvoerigste, behandelt de lotge
vallen, do „fa its et gestes” van een held of heldin, 
avontuurlijke tochten, hevige gevechten, too- 
ncelcn van liefde, trouw en toewijding, van haat 
en verraad. Andere beschrijven eene gcwichtigo 
gebeurtenis, een oorlog of groote ramp, zoi als 
b. v. don Atjèh-oorlog, do verwoesting van do 
Lampongsche Disl rieten door de uitbarsting 
van de Krakatau. Weer andere zijn uitsluitend 
didactisch, geven zoo te zeggen vermaningen, 
wijze lessen of onderricht in hetgeen voor een 
Mohammedaan van belang is.

Vclo sja'ir's zijn in lithographie uitgegeven 
((Singapocra, Poelau Pinang),; van sleohts

b a n d a r
vaanscho en Maleisehe uitspraak issaban d a r, 
do Makassaarsche en Bocgirctscho is s a b a- 

h. De letterlijke beteckenis is „haven
de functiën van don s j a h-

n a r
moester”, maar 
ban dar strekken zich, naar het ii lar.dsehe 
Btaatsrooht, verder uit dan deze Hollandscho

•%
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den Sjaka-vorst is misschien de Skybkischo vorst 
Ivanisjka bedoeld, die de Indus-streek veroverde 
In den laatster tijd zijn echter van verschillende 
zijden bedenkingen geopperd tegen de gelijkstel
ling van Kan isj ka met der vorst, van wiens kro
ning in 78 n. C. de jaartelling begint. Daar deze 
aera pas in de 6de eeuw in Indië algemeen in ge
bruik is gekomen en dus niet eer op Java kan zijn 
ingevoerd, kan wat de Javanen omtrent Adji 
Saka vermelden niet juist zijn en kan zij voor 
den tijd, waarin de Hindoe-kolonisatie zelve 
aanvmjr, hoegenaamd niets bewijzen,/'

SJALOT. Zie ALLIUM. /
SJAM SJA1VI (Waigeoe). Zie KOESKOEZEN.
SJAMANISME. Zie PRIESTERS.
SJAR’, SJARÏ’AH. Le Mohammedaanscho wet 

Zie ISLAM, II, c.
SJATTARIJJAH. Benaming eener mjstieke 

ordo. Zie TARÈKAT.
SJERIEF. Zie SAJJID.
SJITETEN gelden bij de orthodoxe Mohamme

danen als ketters. De naam Sjï’ieten is afgeleid 
van het Arabische woord sjVali, dat in het alge
meen „partij” beteekent. Onder „de partij”, 
de sjVah bij uitnemendheid, verstond men 
reeds vroeg in den Islam de part ij van 
’A 1 x, den 4en cbalicf, den echtgenoot van 
Mohammeds dochter Fatimah, die tevens een 
volle neef van den Profeet (nl. de zoon van diens 
oom Aboe Talib) was. De Sjï’ieten, d. w. z. zij 
die tot ’Alï’s partij behoorden, huldigden de 
opvatting, dat ’Ali de opvolger van den Profeet 
had behooren te zijn en dat ook, na ’Ali’s dood, 
uitsluitend uit diens nakomelingen (de zgn. 
A 1 i d e n) de wettige imdm's (d. i. hoofden 
der Moslimsche gemeente) konden voortkomen. 
Deze opvatting is in strijd met de leer betref
fende het chalifaat zooals deze gehuldigd wordt 
door de groote meerderheid der Mohammedanen, 
de zgn. So e n n i e t e n, d. w. z. „rechtzinni- 
gen” (nl. de lieden der soennah, vgl. ISLAM, 
II, a). Zie over de soennictisehe chalifaatsleer 
PANISLAMISME.

O r pr nkelijk stond de familie van den Pro
feet onder de geloovigen niet in bijzondere mate 
op den voorgrond. ’Ali en Fatimah zei ven 
maakten als erfgenamen van den Profeet slechts 
aanspraak op zekere stukken grond, die aan 
Mohammed behoord hadden. De eerste chalicfon 
wilden hun die goederen echter niet afstaan, 
bewerende, dat zij niet aan den Profeet in eigen
dom hadden toebehoord, maar door dezen 
slechts als hoofd der gemeente waren beheerd. 
Hebzucht en spijt over deze tegenwerking 
deden ’Ali toen bedacht zijn om zijne wensehen 
op andere wijze vervuld te krijgen. Hij begon 
nu zelf op het hoogste gezag aanspraak te maken, 
en bereikte met de huif) zijner partij, na den 
dood van den Jen cbalicf, ’Octhman, inderdaad 
dit doel. Maar ’Ali’s huldiging tot chalief 
werd niet door alle Moslims als geldig erkend. 
’Oethm..n’s stadhouder van Syrië, Moc’awijah, 
de grond gger der latere Oemajjadendynas- 
tie, wierp zich, gesteund door een leger uit 
Syrië, als tegenstander tegen ’Ali op, hom 
beschuldigende, den moord van ’Oethm.ïn op
zettelijk begunstigd te hebben, en werd weldra 
door zijne aanhangers in ’Ali’s plaats als ehaliof 
erkend. ’AJi zelf werd in het jaar 40 11. (= 061 
n. C.) door een godsdienstig dweper vermoord.

Na ’Ali’s dood en het rampspoedig einde van

enkele bestaan door Europeanen bezorgde editif s. 
Klinkcrt heeft o. a. do Sj. Kin Tambochan, Sj. 
Jatim Noostapa Sj. Bidasari (Leiden. Brill 18SG) 
het licht doen zien; Sj. Soeltan Abdoe’lmocloek 
verscheen in het Tijdschrift van Ncd.-Ir.diö 
(1S47). Spat gaf in het 2e stuk van zijne Maleische 
taal (1901) de Sj. Poctcri Akal; Dr. A. A. Fokker 
in zijn Mal. Leesboek Sair Südagar Bódoh. Prof. 
Brandstclter schreef a. o. over de Sja’ir’s in zijne 
zeer lezcnswaardigc „Charakterisining der Epik 
der Malaien”. Eene lijst van sja’ irs vindt men 
inde Hollanders „Handleiding bij de beoefening 
der Mal. taal en letterkunde”. Zieookdeafdeeling 
Poësie in do catalogi der Maleische handschriften 
te Leideu.en Batavia, resp. van H. H. Juijnboll 
en Ph. S. van Konkel. ^

SJA KA. In 'de Javaansche babads of kronie
ken vindt men schijnbaar het begin der Hindoe- 
kolonisatie in verband gebracht met het begin der 
Javaansche tijdrekening, de aera van Adji Saka, 
die in het jaar 78 onzer jaartelling een aan vang 
neemt. Adji Saka wordt namelijk voorgesteld 
als een machtig vorst van goddelijken oorsprong 
(ook Praboe Djaja Baja genoemd), die eene tal
rijke kolonie naar Java overbracht (later door 
het uitbreken eener pest tot den terugtocht ge
noodzaakt), en er onder de nog geheel wilde be
volking godsdienst, wettelijke orde en het let
terschrift invoerde. De jaren van deze aera zijn 
de Indische luni-solaire, die nog op Balijm ge
bruik zijn. Het jaar bestaat namelijk uit twaalf 
synodische maansomloopen of ware maajxden, 
maar wordt van tijd tot tijd, ongeveer op de 
wijze van schrikkelmaanden, zoo na mogelijk 
met den loop der zon in overeenstemming ge
bracht, zoodat het een gemiddelden duur ver
krijgt, die met ons zonnejaar overeenkomt. Er 
heeft langen tijd vrij wat verschil van gevoelen 
bestaan omtrent het juiste tijdstip, waarop dc 
aera van Adji Saka een aan vang nam, maar men 
mag aannemen, dat daarover thans een voldoend 
licht verspreid is. Het blijkt, dat toen de Javanen 
de Mohammedaansche tijdrekening aannamen, 
die naar zuivere maanjaren van 354 dagen telt, 
zij die maanjaren als de voortzetting hunner 
vroegere zonnejaren beschouwden en dus een
voudig doortelden als hadde er geen verandering 
plaats gehad. Het Arabische jaar 1043, aan van
gende op 8 Juli 1633 nieuwe stijl, was het eerste 
maanjaar, dat de Javanen op deze wijze op hunne 
vroegere zonnejaren lieten volgen, en wel in dier 
voege, dat terwijl het jaar 1555 der tot dusver 
gevolgde tijdrekening reeds was aangevangen, 
zij het eerste maanjaar tot aan zijn einde het 
jaartal 1555 lieten voeren, zoodat het tweede 
1556 werd en zoo vervolgexxs. Van 1633 af 1555 
jaren terugtellende, verkrijgt men het jaar 78 
n. C. als het begin der aera van Adji Saka. E.-ne 
nauwkeurige berekening van den juisten aan- 
vangsdag is zeer bezwaarlijk; Gohen S.uari stelt 
dien op 14 Maart 78 en neemt daarbij aan, dat 
men eerst van het jaar 1 begon le spreken toen 
het eerste jaar vol was. Op Bali is de ware telling 
behouden.

DvZe Javaansche tijdrekening is van het vaste
land van L.dië afkomstig en door de Hindoes 
op Java ingevoerd. Adji Saka is eene verbinding 
vaxi het Javaansche woord adji, vorst, en het 
Sanskril woord sjaka. Sjaka is bij de oude Hin
does de algemeene naam voor de nomadische 
barbaren, die de Grieken Skythen noemden. Met
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dions zoon Hoesain, dio als togonprctcndcnfc 
togen den Oemajjadischon chalief Jczid in den 
elag bij Kerbela in G1 H. (= 680 n. C.) sneu
velde, ontwikkelden do Sji’ioten zich tot 
wijdvertakte legitimistischo partij, dio in ver
schillende declen van hot Moslimscho rijk pro
paganda maakte voor Alidischo candidaten. 
Do programma’s, waarmede deze partij optrad 
en hare geheime agenten (dti'Vs) liet werken, 
weken in vcrschillondo strokon onder invloed 
van plaatselijke omstandigheden sterk van 
elkander af. Want do Sji’itischo leidors, overal 
door de machthebbers vervolgd, on steunzoe
kend bij de ontevreden, verdrukte elementen 
onder de bevolking in verschillende streken, 
moesten wel rekening houden met do in dio 
kringen heerschcnde opvattingen en wenschen. 
Ook menige ketterij vond daardoor ingang 
bij de een of andere vertakking der Sji’ieten. 
Zelfs bij de meest gematigde, zuiver Arabische 
Sji’ieten, de zgn. Zaidieten (d. i. aanhangers 
van den Alidischen imam Zaid), die thans nog 
in Zuid-Arabië en een deel van den Hidjaz 
voorkomen, treft men verscheidene leerstel
lingen aan, die door de Soonni tische Moslims 
als kettersch verworpen zijn. Vooral echter in 
niet-Arabische landen wekon do Sji’ieten in 
menig opzicht ver van do orthodoxe opvatti 1- 
gon af. Men stelde daar do imdm's uit ’Ali’s 
nakomelingen voor als onfeilbare ver
tegenwoordigers van Allah op aarde.

Politiek succes hebben de Sji’ieten niet dan 
bij hoogc uitzondoring gehad. Aliden, die open
lik als pretendent durfden optreden, moesten 
hunne waaghalzerij gewoonlijk spoedig met den 
dood bekoopen. De eeno opstand der Sji’ieten 
na den anderen word bloedig onderdrukt. Na 
verloop van tijd konden slechts weinige Aliden 
nog roeping gevoelen voor het spelen dor ge
vaarlijke rol van pretendent on daardoor is 
mettertijd onder de Sji’ieton do leer van den 
verborgen imam ontstaan, de thoorio nl., dat 
na hot i ma maat van een zeker aantal wettige 
opvolgers van don Profeet — volgens eene der 
bestaande moeningen waren er zeven van 
zulke wettige imam’?, volgens eene andere 
echter twaalf geweest — do laatste dezer 
ividm's op mysterieuso wijze van de aarde zou 
verdwenen zijn, om eerst tegen hot einde der 
dagen uit zijne verborgenheid weder terug te 
koeren, ten einde don lang verbeiden heilsstaat 
te grondvesten. Tot op dien tijd kunnen do 
Sji’ieton dus niet anders doen dan do. terug
komst van hunnen imam afwachten en intus- 
schcn berusten in de lijdelijke heerschappij 
hunner wereldlijke vorsten, in zaken van den 
godsdienst voorloopig voorgelicht door hunne 
mocdjtahid'8 (d. i. gezaghebbende godgeleerden).

In Perzië word do leer der Sji’ieten (en wel 
die der zgn. „twaalvers”) in do 16e eeuw onder 
het bewind der Sefiden tot staatsgodsdienst 
verheven, ongoveor in denzelfden tijd, waarin 
ook de Soennictischo Islam weder een politiek 
centrum krcec in het rijk der krachtigo Turkscho 
Oesmanen-sultans. Tusschen Perzië en Turkije 
bestaat daardoor op rcligious-politiek gebied 
eeno scherpe tegenstelling, welke aan do onder
linge geschillen een fanatiek godsdienstig karak
ter geeft. Jlet totaal der Sji’ieton wordt thans 
op bijna 5 % van allo Mohammedanen geschat.

Kcttcrsche gebruiken en opvattingen der

Sji’ieten verbreidden zich uit Perzië op den duur 
ook naar Hindostan, waar zij zich met den 
aldaar doorgedrongen orthodoxen Islam 
mengden. Vandaar uit werden zij met don 
Islam weder naar den Indischcn Archipel over
gebracht (Vgl. ISLAM, III, b). Eerst nadat de 
Moslims in Ned.-Indië later van zuiver ortho
doxe zijde beter waren ingelicht, verloren do 
Sji’ictische elementen van den Indischen Islam 
langzamerhand hunne vroegere beteekenis en 
kwam bijv. de kettersche viering van het ’asjoera- 
feest ter herdenking van ’Ali’s zonen Hasan 
en Hoesain (die bij de Sji’ieten als de 2e en 3e 
imam gelden) in Ned.-Indië, met uitzondering 
van eenige streken op Suinatra, geheel in on
bruik (Vgl. HASAN-, HOESAIN of TABOET- 
FEEST).

De zeer talrijke, in alle landen van den Islam 
verspreide nakomelingen van den Profeet, allen 
tevens afstammend van Mohammeds schoon
zoon ’Ali, werden op den duur in den Islam onder 
invloed der Sji’ieten, ook in orthodoxe kringen 
als eene soort van godsdienstigon adel vereerd; 
zie SAJJID. De groote meerderheid dezer 
Aliden behoort tot de Soennieten.

LiteralmirjfC. Snouck Hurgronje, Mekka, 
p_. 32 vv., 3/ vV. p^Iohammedanism, p. 1 Cfïf vv. ^

,\Dc Yslam,_p. 14 v. [Groote Godsd., II 246 v.);
XDcF^Maluli (Revue Colon. Internat., I [1886) 

pr-2ry-'9);Xpe' Tslam'ïn NcderV.iIntlïe,—p: 7 
(Groote Godsd., II, p. 383);P'\De Atjèhers, I, 
p'. 214 vv. (The Achehnese, I, p. 202 vv.); 
R. Dozy, Het Islamisme, Hfdst. 6, 9 en 14; 
G. K. Nieraann, Inleiding tot de kennis van 
den Islam, 1861, p. 269 vv.; G. van Vloten, 
Recherches sur la domination arabe, le chiitisme 
et les croyances messianiques sous le khalifat 
des Omayades (Verhand, d. Kon. Akad. v. 
Wetensch., Afd. Letterk ; Amsterdam, 1894);

XTh. W. Juynboll, Handleiding t. d. kennis 
d. Mohamm. Wet, p. 320 vv. (Handbuch d. 
islam. Gesetzes, p. 327 vv.); C. van Arendonk, 
De opkomst van het Zaidietische imamaat in 
Yemenjtfl. Goldziher, Vorlesungen iiber den Islam,^ 
p. 20S vv.; A. Muller, Der Islam im Morgen- 
und Abendland I, p. 271 vv.; J Wellhausen, Die 
religiös-politischen Oppositionsparteien im alten 
Islam (Abhandl. dorlvgl. Gesellsch. d. Wissensch. 
zu Göttingcn, Phil.-hist. KI., Neue Folge, V, 
no. 2).

SJIWA, SJIWAÏSME. Zie £IWAISME.
SJOEGA. Kleine rivier in West Nieuw-Guinea.

ver-
cene

Zij stroomt ten Z. van het meest O.-lijko deel 
van do Macclucrgolf; zij valt niet in deze golf, 
doch in de Mamawenc, waarheen ook de be
woners der Sjoega zich voor een deel hebben 
verplaatst. De Mamawenc mondt uit in de 
Kaitcro en is goed bevaarbaar; aan deze rivier 
ligt op een heuvel do kampong Firdëbè.

Do Sjoega staat ook in verbinding mot de 
O.-lijk daarvan stroomende Wagocra. Dio vor- 
binding is smal en door een ondiepte nabij den 
Sjoegam nd slechts bij hoog water to bevaren; 
terwijl do oevers van deze geul uit strandmoeras 
bestaan, is de bodem van steen. De Sjoega is 
belangrijk, omdat langs haar een verbinding 
bestaat tusschen de Macclucrgolf en do Argooni- 
baai. Van den bovenloop voert oen moerassig 
pad naar de boven-Bianongga, dio in do Ar- 
goenibaai valt en op dit punt reeds voor prau- 

bovaarbaar is. Prauwen worden in twoo

I
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bevochtigend en tot een soort worst knedend. 
Do vertering duurt meest vele uren. De tong is 
lang, dun en gcsple’en, kan in een spierscheedo 

er> ggo rokken worden on dient voornamelijk als 
zeer fijn tastorgaan. In verband met den langen 
duur van het verzwelgen der prooi kan de lucht
pijp langs den bodem der mondholte verplaatst
en tusschen do beide onderkaakhelf on naar 
buiten gestoken worden, zoodat-de ademhaling 
door hot vocdselopnemen niet belemmerd wordt. 
Ten gevolge van den geringen omvang in dwarse 
richt ing van d e lichaamsholte is alleen d e recht er- 
long behoorlijk ontwikkeld. Bij het mannelijk go- 
slacht is een gepaard copulatie-orgaan aanwezig, 
met sterk, onaangenaam riekend sccree , dat 
waarschijnlijk of sexueel prikkelend werkt of 
dient ter herkenning van soori genoot en. Hot 
meerendeel der slangen legt'eieren met buigzame, 
perkamentacht ige schaal, maar vele gifslangen 
en alle waterslangen zijn levendbarend. Het 
embryo is meestal voorzien van een eitand om 
de eischaal bij de geboorte te doorboren.

De talrijke, inden O. I. Archipel voorkomende 
slangen kunnen op de volgende wijze in familie’s 
gerangschikt worden:

I. Oogen rudimentair, geen tanden in do 
onderkaak, buikschilden niet groot er dan 
de overige schubben, gravende vormen. 
Typldopidae (Blinde Slangen).

II. Oogen normaal on'wiklceld, rudimenten 
van achterpoot en aanwezig, inden vorm van 
sporen naast den aars.

A. buikschilden iels groot er dan do 
overige schubben, gravende vormen. 
llysiidue (Kolslangen).

B. buikschilden veel groot er dan do 
overige schubben, bodem- of boom- 
vormen. Jloidae (Reuzenslangen).

Oogen normaal ontwikkeld, geen rudimen
ten van achterpoot en.

A. horizontale bovenkaak onbewegelijk 
en van een rij tanden voorzien.

1. beenderen van den onderkaak 
onderling bewegelijk verbonden, 
geen kingiocve Xenopellidae.

2. beenderen van de onderkaak on
derling onbewegelijk, geen kin- 
groeve. Amblycephalidae (D-kkop- 
slangen).

3. beenderen van den onderkaak 
onderling onbewegelijk, kingroovo 
aanwezig. Colubridae (Ringslang- 
achtigcn).

B. Bovenkaak vertikaal, bewegelijk en 
slechts van een enkele groot e giftand 
voorzien. Viperidae (Adderachtigen).

De eerste groep omvat blinde en gravende 
vormen (Typhlops); kleine, op aardwormen ge
lijkende dieren, wier lichaam rondom met ronde, 
glinsterende, dakpansgewijs over elkaar liggende 
schubben is bekleed. Haar kleine kop heefi een 
nauwe mondopening, terwijl de oogen onder een 
in I e. midden doorschijnend schild geplaatst zijn; 
de korte, dikke staart is aan het eind meestal mot 
een hoornachtige punt voorzien. Zij leven onder 
den grond en voeden zich met woru en, insekteu- 
larven en andere ondcraardsche, geleed poot igo 
dieren. Er komen verscheidene soorten van dit 
geslacht inden Ind. archipel voor; het meest be
kend zijn: T. lincatus Boie van Java en Sumatra, 
die met verscheidene overlangsche strepen ia

dagen van de eene rivier naar de andere gesleept.
SKANDIRIJA. Zie VAARTUIGEN.
SLABOON. Zie PlIASEOLUS VULGARIS.
SLACHTBELASTING. Z*e BELASTINGEN, 

Dl. I blz. 25S.
SLAMËT. Nog werkzame vulkaan op de grens 

van Banjoemas met de afdecling Tegal. Van het 
topgedeelte verscheen een fraaie kaart in het 
Jaarversl. Top. Dienst- 1910, PI. IX en X p. 54; 
hieruit blijkt zeer duidelijk, dat er drie kraterran
den zijn, die in elkaar zijn gelegen, doch niet con
centrisch, maar zóó dat in het Zuidwesten een rand 
deel aan alle d ie gemeen is. zoodat het cruptie- 
centrum zich telkens meer naar het Z.W. heeft 
verplaatst. Het hoogste punt, 3432 M., ligt op 
den oudsten (buitensten) wal. De tegenwoordige 
(binnenste) krater is tusschen 3320 en 3376 M. 
hoog; de kraterbodem ligt op 3187; de binnen
wand is uiterst steil; vooral aan de N. en W.-zij- 
den zijn fumarolcn, verder komt ook veel zwavel- 
afzetting voor. Deze op één na hoogste berg van 
Java maakt vooral van de N. en Z.-zijden gezien, 
waar hij uit een lage vlakte oprijst, een zeer impo- 
santen indruk. Junghuhn, die hem in 183S en 
1847 besteeg en er een uitvoerige beschrijving 
van geeft (Java II. 203 — 246) noemt hem een der 
regelmatigst gevormde kegels; een deel van zijn 
helling (b.v. de streek om Boemiajoe) is bekend 
om zijn vruchtbaarheid; sedert Junghuhn’s be
zoek is de krater zoo goed als niet veranderd, al
leen is de werkzaamheid verminderd. De berg 
heeft een aantal reusachtige lavastroomen doen 
uitvloeien, waaronder er zijn van 20 a 25 K.M. 
lengte. De eruptie van 1772, door Junghuhn ge
noemd, is later onjuist gebleken; bekend is alleen, 
dat de berg asch heeft uitgeworpen in 1825, 1835 
en 1849, doch nooit in bijzonder hevige mate. De 
Slamët is eigenlijk een jonge kegel, opgebouwd op 
een ouderen voet; deze laatste wordt in Tegal 
Pënoesoepan. in Banjoemas Sëmboeng genaamd 
en is slechts 13S6 M. hoog. Voor het geologisch 
gedeelte zie Verbeek, Java, 404, 433.

SLAMËTAN. Zie KANDOERI.
SLANGEN. (Ophidia), oelar (mal.). Onder- 

orde van geschubde Reptielen (zie onder KRUI
PENDE DIEREN en onder HAGEDISSEN), 
gekenmerkt door een sterk verlengd rolrond 
lichaam, waaraan de ledematen ontbreken (soms 
zijn nog resten van het bekken en van achterste 
ledematen aanwezig, JBo.dae) en door een kor; en 
of middelmatig langen staart. De huid is bedekt 
met veelal gekielde hoorn'phubben, die elkaar 
mee tal dakpan gewijze bedekken en een samen
hangende hoornlaag vormen, welke bij het 
vervellen als één geheel in kop-staartwaartfche 
richting afgestroopt wordt. Jukbogen on-breken 
en het secundaire verhemelte is zeer gering ont
wikkeld. Aangezien de te verzwelgen prooi in 
verhouding tot de eigen lichaamsomvang dik
wijls onmatig groot is, zijn kaak- en veil en:el e 
beendeien zeer los aan elkaar en m.e. den schedel 
verbonden en kan de muil dus buitengewoon 
wijd opengesperd worden. Van de prooi wordt 
altijd de kop he. eerst verzwolgen. Telkens 
wordt de eene kaakhelft over de prooi heen ge
schoven, terwijl de andeie, los er mede samen
hangende helft haar vasthoudt, waarbij do naar 
achter gebogen tanden zorgen, dat zij zich niet 
in de verkeerde richting kan bewegen. Op die 
wijze schuift de slang als ’i ware haar lichaam 
over de prooi heen, deze rijkelijk met speeksel

III.
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versierd en T. braminus Daud, die ook in holle 
plan;enstengels (suikerriet) voorkomt en een veel 
grooler verspreidingsgebied bezit (Z. Afrika, 
Z. Azië en Indo-Australië). In sommige streken 
worden deze volkomen onschadelijke dieren als 
zeer giftig beschouwd. Tot do tweede groep 
bohooren de reuzenslangen (Boidae) met 
groole, achter do oogen reikende mondopening; 
de kop breed er dan de hals; het lichaam van bo
ven met schubben, aan de onderzijde met schil
den bekleed. Voorts onderscheiden zij zich van 
alle andere slangen door het bezit van een rudi- 
menlairen bekkengordel, met sporen van een 
dijbeen; deze zijn ook uitwendig zichtbaar 
als stompe klauwen ter weêrszijden van den 
aars. Het geslacht Python, dat uitsluitend 
aan de oude wereld eigen is, onderscheidt zich 
van de Boa’s, die de nieuwe wereld bewo
nen, door de dubbele rij schilden onder den 
zeer korten staart en door de aanwezigheid 

tanden in den tusschenkaak. Zeer

v van gifslangen nabootsen, komen enkele ver
tegenwoordigers, o.a. Amblycephalus carinalus 
Boie en A. laevis Boie in onzen Oost voor. Zij 
voeden zich hoofdzakelijk met slakken. Na af
scheiding van do bovengenoemde familiën blijft 
er, behalve do hieronder te behandelen familie 
der Adders (Viperidae), een groote afdeeling 
van slangen over, die alle na met elkaar verwant 
zijn, de Colubridae of Ringslangachtigcn, en die 
men vroeger verdeelde in giftige en nie -giftige 
slangen. Ongelukkig houdt deze verdeeling geen 
steek, daar er een aantal slangen zijn, wier beet 
voor den mensch niet gevaarlijk, voor kle;ne 
reptiliën en vogels daaren egen doodelijk is. Deze 
groote afdeeling, die negen-tiende van alle 
slangen omvat, wordt daarom tegenwoordig ge
splitst in 3 paralelle groepen; de le groep is die 
van de Glad-tandigen (Aglypha), wijl alle 
daartoe behoorende slangen slechts één soort 
tanden hebben, die niet hol of gegroefd zijn; 
deze slangen zijn ongevaarlijk. De 2e groep, de 
Groef-tandigen (Opistoglypha) omvat de 
soorten, bij wie ten minste één der achterste 
bovenkaak-tanden aan de voorzijde met een 
overlangsche groef is voorzien; de hiertoe be
hoorende slangen zijn verdacht en ten deele 
vergiftig. De 3e groep is die der Gif-tandi- 
gen (Proteroglypha), bij wie de voorste boven
kaaktand van een groef of een kanaal voorzien 
is; deze slangen zijn alle giftig en haar beet is 
meestal ook voor den mensch gevaarlijk.

Glad-tandioen: Wormslangen (Galama- 
ria) noemt men do kleine, wormachtige slangen, 
die niet veel dikker zijn dan een ganzenpen en 
van welke do grootste niet meer dan 50 c.M. 
lang wordt; met een kleinen, mot enkele regel
matige schilden bedekten kop en eenkor.en, in 
den regel spitsen staart. Zij leven op den grond 
onder steenen, boomstammen e. d. en voeden 
zich me insecten. Algemeen bekend is de Oela 
lëmah (C. linnaei Boie) van Java, met rooden, 
door vierkante zwarte vlekken afgebroken buik, 
en een glinsterende rug, die bij sommige één- 
ldeurig bruin, bij andere gevlekt of overlangs of 
dwars gestreept is. Van de echte Co/wèer-achtigen 
is Coluber melanurus Schn. in Deli gemeen en 
wordt door do inlanders dikwijls met de gewone 
brilslang, Naja tripudians Merz, verwisseld; 
zeldzamer daaren egen is Zamcnis lcorros Schl., 
door de inlanders dikwijls met de gevaarlijke 
reuzenbrilslang, Naja bungarus Schl. (z.e verder) 
verward. Van hot geslacht Tropidonoius, soms 
waterslangen (Oelar-ajcr, mal.) genoemd, 
wijl zij zich gaarne in de nabijheid van he water 
ophouden, en waarvan do ringslang, Tr. natrix L. 
in Nodorland oen bokonde vertegenwoordiger 
is, komen ook in IndiÖ vorscheidene soorten voor: 
wij noemen slechts Tr. vittatus L. van Java en 
Tr. trianguligerus Boio van Sumatra. Van het 
geslacht Dendrophis nooincn wij D. pitlus Boie 
(Oolar-tali, mal.) een prachtige boomslang, 
meer dan 1 M. lang, van bovon glinstorend bruin 
met een gelen, zwart-gozoomdon band langs de 
zijden, van onder geol of lichtgroen gokleurd. 
Zij is van Voor-Indië af over den geheeïen Mal. 
archipel verspreid. Do wratslangen (Acro- 
chordus) ondorschoidon zich van alle overige 
slangen door de kloino, korrelachtige schubben, 
waarmedo hot lichaam gehool of gedeel.elijk 
bedekt is. Het zijn echte waterdieren, die 
lang onder water kunnon blijven, zondor aan de

'

van
meen in den Ind. archipel is P. reticulatus Schn. 
(Oelar-sawah, mal.), die in Achter-Indië, in de 
Philippijnen en in den gehcelen Archipel Oostelijk 
tot Ambon voorkomt. Hagen zegt van deze slang: 
het is een nachtdier, dat overdag op koele, don
kere plaatsen in een kluwen opgerold ligt en eerst 
in den laten avond uitgaat op buit, die voor
namelijk bestaat uit ratten, andere kleine zoog
dieren tot de grootte van een jong varken, vogels 
enz. Voor den mensch schijnt zij evenwel niet 
gevaarlijk. Zij brengt gaarne een bezoek aan de 
kippenhokken en wordt ook dikwijls aangetroffen 
onder het atappen dak der huizen, waar zij de 
ratten vervolgt. Hare lengte bereikt bij uitzon
dering 10 M. Hare kleur is olijfbruin met een 
donkere rugstreep en twee dito zijstreepen, die 
zich op den romp tot een reeks van ruitvormige 
figuren verbroeden, vandaar de naam net boa 
of ne;python. Haar vleesch is niet onsmakelijk 
en wordt door de Chineezen gegeten. Van de 
hoofdzakelijk neotropi.sche onderfamilie der 
Boinac (echte Boa’s) komt een volkomen on- 
gevaarlijke vorm Enygrns in N.-Guinea en Po- 
lynesië voor. Naverwant met de Boidae is do 
familie der R ols lange n (Ilysiidae), waar
toe do Oelar-riboo (Cylindrophis rufa Laur.) be
hoort, van Cochinchina over alle eilanden van 
den Ind. archipel verspreid; dezo slang wordt 
circa 80 c.M. lang, is van boven bruin of zwart 
gekleurd, met koraalrooden halsband en even
eens gekleurde onderzijde van den staart, terwijl 
do buikzijdo van hot lichaam zwarte dwarsban- 
den vertoont. Zij leven in gangen onder den 
grond en voeden zich mof wormen, insecten
larven onz. Volgons Hagen wordt zij door de 
Maloiers in Doli oelar kapala doea (tweekoppige 
slang) genoomd, daar deze hot dikke staart einde 
oveneons voor eon kop houden; workelijk is het 
niot gemakkelijk dadelijk vóór- on achloroindo 
van elkaar te onderscheiden, daar het dier do 
eigenaardigheid heeft zich ook achtorwaarts te 
bewegen en dan hot staart oinde als een kop 
omhoog te houden. Zeer gemeen in don Ind. 
archipel is ook de conigo vertegenwoordiger van 
do fam. dor Xenopeltidae, X. unicolor Rei w., van 
boven iriseerend en donker staal-blauw gekleurd, 
van onder wit. Van een andere kleine slangen- 
familio, do dilckop-slangcn of AmblycephaMae, 
volkomen onschadelijke vormen, die echter door
dat de kop veel dikker is dan do hals, de habitus
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Gif-tandigen : Er bestaat helaas geen uitwen- 
dig kenmerk, waaraan men een gifslang ter
stond van een onsckadelijko kan herkennen. 
Allen zijn evenwel in het bezit van een op eyde 
van den kop gelegen gifklier, die door een buis 
in verbinding staat met do voorste bovonkaak- 
tand, welke of van een groef of van een kanaal 
is voorzien. Het gif is een helder, lichtgeel 
vocht, dat zuur reageert, on ook in gedroogden 
toestand zijn werkzaamheid behoudt. Bij hot 
toebrengen der beet wordt het gif in hot onder- 

berkenbaar huidschc bindweefsel gestort en vandaar in de 
algemeene circulatie gebracht door opname, het
zij door de lymph-, hetzij door de bloedvaten; 
door den mond of het darmkanaal wordt het 
vocht niet opgenomen. Het gif van verschillende 
soorten van gifslangen heeft een verschillende 
uitwerking. Allereerst behooren hiertoe de soor
ten van het geslacht Doliophis, meest kleine 
slangen, dun van gestalte, met kleinen kop en 
nauwe mondopening, gewapend met be'.rekke- 
lyk korte giftanden; zij zijn niet in staat daar
mede de ledematen van den mensch te omvatten 
en te verwonden on worden daarom weinig ge
vreesd. De gewone soort van de Soendaeilanden 
is Doliophis intestinalis Laur. ruim a/2 M. lang; 
van onder lichtgroen gekleurd, met dwarse, 
zwarte vlekken, behalve de onderzijde van don 
staart, die rood is, van boven bruin, met aan 
weêrszijden een gele, zwart gezoomde en langs 
het midden van den rug een oranjeroode streep. 
Groot er is de D. bivirgatus Boie, die d e dikt e heeft 
van een mansvingcr. Hun gifklieren zijn ver
bazend lang en strekken zich aan weêrszijden 
langs den geheelen hals uit. Dit diertje is 
boven blauwzwart gekleurd, terwijl do kop on 
buikzijde fraai karmijnrood zijn en oen witte 
zigzaglijn langs de zijden loopt. Hieraan sluiten 
zich eenige grootero en dikkere soorten, tot hot 
geslacht Bungarus behooronde, gekenmerkt door 
een reeks groolo schilden op don rug; zij berei
ken een lengte van zes voet, zijn blauwachtig 
zwart van kleur, mot gele d warsband on of 
ringen. Meest bekend zijnde Oelar bëlang (mal.), 
oela welang (jav.) B. jascialus Schn. on ooi» 
wëling B. coeruleus (S. candidus) Schn; do 
ste met gele ringen, de tweede mot halvo 
gele banden ge! eek end. Zij worden op het vaste
land van Indië, Ceylon on do Soonda-eilandon 
aange!roffen en behooren tot do zeer gevaarlijke 
slangen, welker beet meestal doodolijk is. In 
het Loidsch Museum bevindt zich een exemplaar 
van don wëlang uit Këdoe, geschonken door don 
resident Musschenbroek; do inlander, die dozo 
slang bemachtigde, werd door haar gebe*en on 
stierf drie kwartier daarna. Zij verschuilen zich 
in aardholen, onder gebouwen, waar zij jacht op 
ratten maken en worden soms binnen de huizen 
onder do bedden aangotroffen. Van de Bril
slangen (zie aldaar) zij hier alleen vormold 

waardoor | de reu zen brilslang Naja (s. Ophiophagus) bunga- 
rvs Schl., een van do grootste en go vaarlijkst o- 
gifslangen, die wij kennen; liet voor verwijding 
vatbare gedeelte van haar nek is naar verhou
ding kleiner dan bij de brilslangen. Zij bereikt 
een lengte van 12 voet, is van boven gcolachfig 
grijsbruin gekleurd, van onder zwart achtig mot 
gele keel en gelijkt eenigszins op do onschadolijke 
Zumenis korros Schl. Haar voedsel schijnt 
hoofd zakelijk uit andere slangen te 
Indië keersclit het geloof, dat zij onder haar

oppervlakte te komen om adem te halen. Zij 
bewonen do rivieren van Achter-Indië en alle 
eilanden van den Mal. archipel, maar worden 
Boms een paar mijlen van de kust in zee aange
troffen. A. javanicus Hornst. heeft een stompen, 
broeden kop, is bruin van kleur en bereikt soms 
een lengte van S voet; Hagen vertelt, dat bij 
een overstrooming van do Deli-rivier eens een 
zes voet lang exemplaar dezer soort in zijn hospi
taal te Laboean terecht kwam.

Groef-taneigen: Tot deze groep rekenen wij 
allereerst de Zweep slangen,

haar slanke gestalte, de lange, dunne staart 
en do langwerpige, lancelvormigo schubben. 
Merkwaardig is liet vermogen dezer slangen om 
tegen een gladden, loodrechten boomstam zon
der eenig zichtbaar houvast door middel van 
hun buikschilden naar boven te klimmen. Op 
volwassen leeftijd zijn zij zeer bijtachtig, terwijl 
zij, als zij jong zijn, daaren ogen heel goedaar
dig zijn en zich kalm in de hand lat en nemen. Niet 
alle Zweepslangen leven uitsluitend op hoornen: 
op werkelijk liooge boomen, zegt Hagen, treft 
men slechts twee soorten aan: Dryophis prasinus 
Boie (oelar poetjoek, mal.), met langen, smallen 
kop en spitsen snuit, van boven fluweelgroen, 
van onder geelachtig, die tot hoog in de toppen 
der boomen leeft en door haar gracieuse bewe
gingen met alle wetten van de zwaartekracht 
schijnt tespotten;endeOelar-manoe(MAL ){Chry- 
sopelea ornata Shasd). Daaren'egen treft mende 
Oelar-sampah(mal.)(Psavimodynastes pulverulcn- 
lus Boie)op kale, zonnige, zandige plaatsen, waar
mede haar kleur in overeenst emming is; zij wordt 
als giftig zeer gevreesd. De tot het geslacht 
Dipsadomorphus behoorende soorten, door Schle- 
gel Takslangen genoemd, hebben een zij
delings saamgedrukten romp en doen zich door 
haar spleet vormige pupil terstond als nacht
dieren kennen; de meeste zijn met spikkels en 
vlekken versierd en doen aan een met mos be
groeiden tak denken. Een der grootste is de 
Oelar-boeroeng (D. dtndrophilus Boie), van bo
ven blauwachtig zwart, met ongeveer vijftig 
gele dwarsbanden, van onder eenkleurig zwart 
of geel gemarmerd. Ofschoon zij zeer bijtachtig 
is en terstond tot aanvallen gereed, vreest nie
mand haar, daar iedereen weet dat haar beet 
zonder gevaar is. Hagen zegt, dat men haar bijna 
een waterslang zou kunnen noemen; hij zag haar 
in Deli dikwijls op de over het water hangende 
takken, in een kluwen saamgerold, liggen en als 
zij vervolgd werd, stortte zij zich onmiddellijk 
in het water en toonde zich een voortreffelijke 
zwemster. Echte waterslangen zijn de Iiomalop- 
sinae, eenefamilie, die onder de groeftandigen de
zelfde plaats inneemt als de wratslangen onderdo 
gladtandigen; evenals deze laatste hooren zij 
uitsluitend in hel zoe e water thuis en verdwalen

aan

van

eor-

af en toe in zee. Zij hebben een dikken kop, met 
boven op den snuit liggende neusgaten 
zij geniEkkehjk even boven water kunnen adem
halen. Hiertoe behoort de bekende Ilomulopsis 

* buccata L., die 3 voet lang wordt en in t eekening 
eenigszins op een boa gelijkt, rood bruin met bree- 
de donkerbruine dwarsbanden. Men treft haar 
veel in kleine stroomen, stilstaande poelen en 
natte rijstvelden; Hagen vond haar in Deli dik
wijls in brak water tusseben de wortels der 
rhizophoren, bakau (mal.), waarom zij daar I 
Oelar-bakau genoemd wordt

bestaan. In

/

■
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> soort genoot en koninklijke eer goniot. Do Zee

slangen vormen een afgesloten groep van 
slangen, bij den eersten oogopslag kenbaar aan 
den zijdelings saam eed rukt on. staart, die den 

> < vorm van een roeispaan heef^De meesten hob- 
CV,, -ben een geelachtige kleur, die echter door don

kere dwarsbanden of langs de ruglijn geplaatste 
ruit vlekken afgebroken wordt; zij bereiken een 
lengte van 2 tot 6 voe'. De zeeslangen zijn ver
spreid over den geheelen Indischen Oceaan tot 
in de Siillo Zuidzee, waar zij dikwijls in groote 
scholen vereenigd worden aangetroffen; zij 
sohijnon zich evenwel slechts zelden ver van 
de kust te verwijderen en komen soms nabij de 
monden der rivieren. Ofschoon voor den mensch 
minder gevaarlijk, daar zij, als zij in hot net ge
raken, geen poging schijnen te doen om te bijten, 
heeft toch menig onvoorzichiigc bader het. leven 
er bij ingeboet, wijl haar beet niet mind er vergiftig 
is dan van do op het land levende gifslangen. 
Zeer gemeen in den Ind. Oceaan is Platurus 
(8. Laticaudata) laticandalus L. met 25 a 50 
zwar: e ringen om het lijf; zij komt soms aan land 
en werd door Hagen in Deli eens in hot bosch 
gevonden, twee geogr. mijlen ver van ^le kust 
(var. Fischeri). Pelamydras (s. IJydrus) pla- 
turus L., ook niet zeldzaam, heeft het lichaam 

de geheele lengte zijdelings saamgedrukt; 
zij ia van boven bruinzwart gekleurd, van onder 
geel, beide kleuren scherp van elkaar gescheiden, 
tot op den staart, waar zij zich oplossen in vlek
ken of banden.

Do laatste familie is dio der Viperidae, do 
Adderachtigen, die alle soorten omvat, 
wolko door haar gestalto en maaksel min of 
meer op onze gewone adders gelijken. Zij hebben 
meestal een dik, gedrongen lichaam, met korten, 
dikken staart en een grooten, driehoekigen of 
hartvormigen kop. Haar bovenkaak is kort, 
aan weerszijden alleen met een lange giftand 
gewapend; bij het openen van den bok komen 
beide in verticalen stand te staan, terwijl daar
bij levens het vocht uit do gifklier in het tand- 
kanaal geperst wordt. Zij zijn de gevaarlijksto 
van allo gifslangen en hun be t, althans van do 
grootcro soorlcn, is meestal doodclijk voor den 
monseb. De Indische adders behooren grooten- 
deels lot de ondorfamilio der Ratelslangachtigen 
(Crolalinac), wr Iko gekenmerkt zijn door een 
diepe zintuiggroovo tusschen neusopening en 
oog.Er komen t wee geslachten voor: do driehoeks 
kopslang Ancislrodon (.9. Trigonocephalus) met 
groot o schilden aan do bovenzijde van den kop, 

Lachesis (Bolhrops) mot kleine schubben daar 
ter plaatse en een vrij langen grijpstaart. Voor 
do inlandscho benamingen zio onder OELAR en 
ORAI. Do twee meest bekendo soorten van 
eerstgenoemd geslacht A. rhodosloma Boie on 
A. puniceus Reinw. zijn bruinachtig rood van 
ldour, do eerstgenoemde met twee rijen van 
donkerbruine driehoeken aan de rugzijde en 
een rooden band langs mond en oog. Daar- 

de twee meest voorkomende

gcdeelto van hun leven, in cencn kring te 
gerold, waarvan do kop het middelpunt uit- 
maakt, in eene schier onbewegelijke rust door
brengen, en slechts dan gevaarlijk worden,

mcnsch of dier hen onopmerkzaam te dicht 
nabij komt, of zij in hunnen oogenschijnlijken 
doodslaap gestoord worden. De twee rood
bruine soorten, Trigonocephalus rhodosloma en 
puniceus (Ancislrodon rhodostoma Boie en A. 
puniceus Reinw.), houden zich gaarne op 
bere, min of meer duistere en vochtige plaatsen 
op, als tusschen het dichto bamboesriet, onder 
oude omgevallen boomstammen, in aard- en 
rotsholen, dichto struiken, doornige heiningen 
enz. De eerste dezer twee toeft steeds op den 
bodem, kruipt in kleine boomen en in het bam
boesriet en vlijt zich tusschen de gaffels of op 
de takken en bladeren ter ruste. Ditzelfde is 
met de groene soorten het geval, met dit onder
scheid evenwel, dat deze meer in droge en warme 
oorden behagen vinden en zich dikwerf vrij op 
de groene takken neervleien of wel, daaromheen 
geslingerd, zich in do zonnehitte koesteren, ter
wijl de Tr. puniceus (= Ancislrodon puniceus 
Reinw.) meest aan zoodanige, minder lichte 
plaatsen de voorkeur geeft, welke kleur met die 
van haar lichaam overeenkomt, waardoor zij 
slechts als bij toeval opgemerkt wordt.Is dedoor- 
gaand e beweging der hartkop-adders langzaam,bij 
het doen van een aanval daarentegen zijn de be
wegingen van allen zeer snel. Zij beginnen ge
woonlijk met den kop bedaard, doch eenigszins 
trillend omhoog te richten en na hun slacht
offers juist in het oog gevat te hebben, schieten 
zij, met geopenden muil, pijlsnel er op af. Van 
de groeno soorten en onder dezen voornamelijk 
do Bothrops viridis (— Lachesis gramineus Shaw) 
schijnt de beet minder gevaarlijke gevolgen te 
hebben dan van de twee roodbruine, die door 
de inbooi’lingcn van Java terecht zeer gevreesd 
zijn. Zoo vermeldt de natuuronderzoeker Kuhl, 
dat tijdens zijn verblijf te Buitenzorg twee 
werklieden, die in den Gouvernementsluin bezig 
waren met grassnijden, door een groote Tr. rho
dostoma (= Ancistrodon rhodostoma Boie) gebe
ten werden, met het gevolg dat eendier ongeluk- 
kigen reeds na verloop van vijf minuten den 
geest gaf”.

Dr. Calmotte, directeur van hot Institut Pas
teur te Lillo, boroidt tegenwoordig door inspui
ting van paarden een serum tegen slangenbeet.

Voornaamste literatuur : Sal. Müller en Herm. 
Schlegel. Over de in den Indischen archipel voor- 
komendo soorten van hot slangengeslacht Tri- 
gonocephalus. Over do slangensoorten van het 
geslacht IJomalopsis, over de slangen van het 
goslachl Elaps, wolko den Indischon Archipel 
bewonen, over de Brilslangen van den Indischen 
Archipel. Uit: C. J. Temmink. Verhandl. natuurl. 
geschied. Nedcrl. overz. Bezitt. Zoölogie. Leidon, 
1839—44; Th. W. van Lidth do Jeude, Reptilia 
from the Malay Arehipolago II Ophidia. Zool. 
Ergebn. Reiso Niederl. Ost-Indion (Max We- 
ber) I, 1890—9; id. id. On a collection of 
Snakes of Deli, Notes Leyden Mus. XII 1890; 
id. id. Reptilien (Schlangen) Nova Guinoa Rós. 
Exp. Sciont. néerl Nouv. Guinee, Zoologie, 
Bd. V en IX, 1911; 'G. Boulonger. Catalogue 
of Srakcs in the British Museum, Vol. I—III, 
1893—90; L. Cohn. Schlangen aus Sumatra, 
Zool. Anz. Bd. XXIX, 1905; Dan. de Lango Jr.
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Lachesi«-soorten groenachtig van kleur en wel 
L. gramineus 1 hans min of meer uniform groen 
cn L. wagleri Boie met zwart gemarmerd en van 

deriiglal geelgroene dwarsband< n voorzien.
S. Müller deelt omtrent bovengenoemdo soor

ten het volgende mede: „het zijn trage, naar het 
sohijnt geen vijand kennende en zeer zeker geen 
vijand schuwende dieren, welko hot grootsto

een
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eiland. Het volwassen dier is geheel zwart on lang 
behaard (do als pruinosus onderscheiden soort 
is meer grijszwart), do jongen zijn roodbruin. 
De onder den naam S. pyrhus Hrnsf., loetoeng 
roérah (mal.), beschreven rood gekleurde dieren 
zijn waarschijnlijk niets anders dan volwassen 
wijfjes van S. maurus, bij welke de jeugd kleur 
bewaard gebleven is; ze komen met do zwarte 
exemplaren in denzelfden troep voor.

Behalve deze soort komt op Java, en wel 
West-Java, alleen nog voor do soerili (soend.), 
S. aygula L. (mitratus Eschh.), een donkergrijze 
aap me; zwart gezicht en zwarte kuif. De Soen- 
daneesche naam is een nabootsing van het flui
tende stemgeluid. De soerili leeft gowoonlijk in 
het gebergte, maar komt volgens Müller on 
Schlegel (Monographiseh overzigt van het ge
slacht Semnopithecus. Verh. Nat-Gesch. Nedorl. 
overzeesche bezitt. Zoölogie, 1839—44), ook 
wel tot dicht bij de zeekust. Volgens dezelfde 
schrijvers leeft hij bijna altijd in troepen van 
4 tot 10 exemplaren, terwijl alleen zeer oude 
manne jes en zwangere wijfjes soms alleen aan- 
ge.ro ff en worden.

Nauu^ met deze soort verwant is S. albocine- 
reus Schinz van Sumatra. Di eiland wordt verder 
bewoond door S. melalophus F. Cuv., simpai 
(mal.), die rood gekleurd is, met donker ge
kleurd gezicht en donkerbruine kuif; S. femo- 
ralis Horsf., giak giak (mal. Sumatra), die ook 
van Borneo vermeld wordt, een bruinzwarte, 
op den buik en do binnenzijde der ledematen 
gedeeltelijk wit gekleurde soort, die vooral in 
het laagland, zelden in het geberg o w rdt 
aangetroffen; S. siamensis Muil. en Schleg., koka 
(mal.), van Indragiri; S. thomasi C>lle,t van 
Langkat. Van het eiland Sipora is een eigen 
soort (8. polcnziani Bonap.) beschreven.

Verwant met S. jcmorulis zijn 8. nalunac 
Thom. et Hart. van de Natoena-e.landen, en 
S. Chrysomelas Müll. en Schleg. van Borneo, ter
wijl in Noord-Borneo ook verwan en van 8. tho
masi gevonden worden (8. everelti. Thom. e. a.). 
Soorten van Borneo zijn verder: 8. jrontatus 
Müll., djirangan goenoeng of irangan gocnoong 
(mal. Band jermasin), sampoclan (daj.), to 
herkennen aan een driehoekige, kale, melkwit t o 
vlek op het voorhoofd, een soort, welke volgons 
Müller evenals do kastanjebruine 8. rubicundus 
Müll. kalahi (mal. B’ndjërmasin), kalasi (daj ) 
in hoogere, bergachtige terreinen leefi ; 8. cru- 
cigcr 0. Thom., moedjit, (mal.), bedjit (daj.), 
die kenbaar is aan een zwart kruis op den rug.

SLAVERNIJ. SDvernij kwam bij verscheidene 
volken van onzen Archipel voor, en was, vóór de 
inwerking van Europeosche we gevingencul uur, 
sterk onder hen verbreid. J-fe volgende overzicht 
geeft een beeld van dien oorspron kei ijken loo- 
stand.

Je. 0 o r s p r o n k e 1 ij k e toestanden.
De verschillende volksstammen van Java 

hebben, inde laatste eeuwen al hans, geen slaven 
gehouden. Inden vóór-Mohammedaanscl on tijd, 
zegt Ve h, schijn de slavernij daar onbekend t.e 
zijn geweest; en zelfs de Islam vermocht haar 
nie in te voeren. De dorpen, die den Mon niet 
aanamen, werden als veroverd gebied beschouwd 
en hadden bui engewono belastingen op o bren
gen; maar de inwoners werden nie to< slaven 
gemaakt. Alleen in Ban am werden do bowoner- 
dezer dorpen als rijksslavon beschouwd, on blos

ca o--f c xxf y

und Nelly de Rooy. Amphibien und Reptilien, 
uit Alfred Maass, Durch Zen'ral-Sumatra, 1913.

SLANGENGOD. Zie BRILSLANG.
SLANGENHOUT. Zie STRYCHNOS LIGU- 

STRINA.
SLANGENKOPVISSCHEN(Op/Moccp/»oZtdae)bo- 

hooren tot de Percesoces. Het geslacht Ophio- 
cephalus, Dean gaboes en Toeman (mal.), komt 
in verschillende soorten op de groot o Soenda- 
eilanden, Celebes, Bali, Flores en Ambon voor. 
Het zijn zoetwatervisschcn, die door middel van 
een afzonderlijke holt e boven de kieuwen g<. legen, 
in staat zijn atmosphcrische lucht te ademen en 
dus langen tijd op het droge blijven leven. 
Ophioccphalns slriatus BI., donker grijs van boven, 
licht met donkere spikkels van onderen, is zeer 
gewoon en op Java een zeer bekende markt- 
visch. Ophioccphalns micropcllis Iv. v. H., met 
eenbreeden, helroodcn, zwart omzoomden band 
langs de zijden, behoort onder de fraaiste soorten 
en schijnt vooral in sommige deelen van Sumatra 
algemeen te zijn.

SLANGHALSSCHILDPADDEN. Familie van 
Pleurodire zoet waterschildpadden; in onzen 
Oost alleen op N.-Guinea en omliggende eilanden 
voorkomend (zie onder SCHILDPADDEN II 
A. 1 en onder KRUIPENDE DIEREN).

SLANGHALSVOGEL. Deze tot de familie der 
Phalacrocoracidae behoorende vogel is eigenlijk 
een schollevaar met rechten, pun.igen snavel en 
een langen, dunnen hals. Plolus melanogastcr 
komt op de groot e Soenda-eilanden voor en 
draagt op Java den naam van petjoek oela. In 
levenswijze komt hij met de schollevaars overeen, 
bewoont echter alleen de binnenwateren en 
komt niet aan zee voor.

SLANGSTERREN. Zie STEKELHUIDJGEN.
SLANK APEN (Semnopithecinae), een on- 

derfamilie der Cercopilhecidae (zie MEERKAT
TEN), gekenmerkt door een slank lichaam; lan
gen staart, een grooten gelaatshoek, de lengte 
der achterpooten, die grooter is dan die van de 
voorste ledematen., en vooral door den eigen- 
aardigen bouw’ van de maag, die uit drie afdee- 
lingen bestaat, waarvan de beide laatste een 
aantal uitzakkingen bezitt en; deze gecompliceerd e 
maag staat in verband met den aard van het 
voedsel, dat meer uitsluitend dan bij andere 
apen uit plan'endeelen bestaat. De Slankapen 
leven in troepen in bosschen, van do kust tot op 
aanzienlijke hoogte in het gebergte, meestal in 
de nabijheid van rivieren. Ze bewonen uitslui
tend het Orientaalsche gebied en het grootste 
aantal der soorten is Indo-Maleisch. Van den 
Indischen Archipel bewonen ze alleen het Weste
lijke gedeelte: Sumatra, Java, Borneo en na
burige kleine eilanden.

Behalve den Neusaap (zie aldaar) behoort tot 
de Slankapen het geslacht Semnopithecus (Py- 
gathriz), waarvan een groot aantal soorten be
schreven zijn, die dikwijls slechts in geringe 
kleurverschillen van elkaar afwijken. Daartoe 

. behooren de volgende. S. maurus Schreb. (aura- 
tusF,. Geoff.), de loetoeng (sial., jav., soend.) of 
boedëng (jav.), bewoont Java en Z.-Sumatra, 
van het laagland, vlak bij zee, tot hoog in het 
gebergte, en een verwante, zoo niet identieke 
soort, S. pruinosus Desm. irangan of djirangan 
(mal. BandjÊrinasin), tjingko (minangk. mal.), 
boehis, bigok entjikok (uit Forbes daj.) Sumatra, 
Banka, Billilon, Borneo en het Maleischo Schier- ;

!
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ven in dien rechtstoestand ook nadat zij don Is
lam hadden aangenomen. Eerst met de opheffing 
van het Sultansbestuuv verdween hot onder
scheid tu8schen de dorpen dezer rijksslaven, abdi 
>(v. h. Arab.’abd) geheetcn, en die door vrije lieden 
bewoond. In lal er tijd hielden sommige Javaan- 
sche hoofden slaven; maar zij deden dit in na
volging der Europeanen en do rechtstoestand 
dier slaven werd beheerscht door het Hollandsch- 
Romeinsche, niet door het Mohammodaanscho 
recht. Op Sumatra was de slavernij sterk ver
breid. Als slavenhoudende stammen waren hier te 
noemen de Maleiers van Minangkabau, de Atjè- 
hers, do Red jangs en de bewoners van Indragiri, 
Sëmindo, Blalau, Palembang, Singkel, Pangkalan, 
Laboehan batoc, Koorintji, Sërampas, Soengai 
Tënang, Batoe bara, Siak Sri Indrapoera en 
de bovenlanden van Asahan; verder de meeste 
Batak -stammen (speciale berichten spreken van 
de Bataks van het Pané- en Bila-stroomgebied, 
die van Mandailing en Përtibi, de Karo-Bataks, 
de Ra ja-Bataks, deBataks van Angkola on do 
Toba-Bataks) en de Lampongers. Onder de Koe- 
boes en Loeboes was slavernij waarschijnlijk on
bekend ; de Loeboes waren zelf de slaven der 
Mandailingers en Bataks van Padang Lawas. 
Wat de kleinere oilandennabij Su
matra betreft, kwam slavernij voor op Nias 
en Riouw, niet op de Mèntawei-eilanden en 
waarschijnlijk evenmin op Engano, terwijl ook 
de bewoners der Anambas-, Natoena en Tambë- 
lan-eilanden geen eigenlijke slaven (alleen pan
delingen) hielden. ALs slavenhoudende stammen 
van Borneo waren, behalve do Land-en 
Zee-Dajaks van Sera wak, te noemen de Dajaks 
aan de Barito, de Dajaks aan den Rëdjang, de 
Biadjoe-Dajaks, de Ot-danoms, de Olo-ngadjoo, 
deDajaks van Tompassoek,do Mëndalam Kajans, 
de Kajans aan den Bloeöe, de Longglats.de Pni- 
hings, de Mooroets, de Dajaks van Sambas, de 
Kind jin-Dajaks, de Dajaks van Alatanof Kaping 
en die van Simpang. Daarentegon bestond sla
vernij waarschijnlijk niet bij de Doesoens en de 
Rainbai- en Sëbroeang-Dajaks. Op ( eleb os 
t rof men slavernij aan in de Minahasa, in Bo- 
iailng Mongondou, Lipoc lo Holontalo, Booool, 
Sandjai, Bangkala, en 1>ij de stammen van Mid- 
den-Colebos. Ook op het eiland Saleier, nabij do 
Zuidkust van Gelobes, werden slaven gehouden. 
Onder de Makassaren on Boogineozen van Zuid- 
Oelobes bestond eveneens sLavernij. Op do Klei
ne S o o n d a-o i 1 a n d o n on (le Moluk- 
ken was de slavernij bijna overal aanwezig. Wij 
noemen hier: Bali, Lombok, Soombawa, Soemba, 
Flor es, de Solor-groep, Bonerate en Kalao, Timor, 
Sawoe, Roti, Wètar, Kisar, Lèti, Damar, do 
Loeang-Sormata-groep, de Babar-groep, do 
Tanimbar eilanden, do Aroo-eilanden, do Kei- 
eilanden, de Watoebéla-eilandon, do Ceramlaoot 
en Geramgroep, Coram, Am bon en do Oeliasors,do 
Sangi-on Talaud-eilandon en ïidoro. Op Halina- 
héra worden slaven gehouden door de Galéla- en 
ïobélorcezen en de inwoners van het district 
Kau. Over Booroo hebben wij tegenstrijdige bo- 
richlen. Wat Nieuw-Guinoa aangaat, is 
het merkwaardig dat, terwijl in het Engelsche on 
Duitscho gebied geen slavernij voorkwam, ver
scheidene stammen van Nederlandsch Nieuw- 
Guinca slaven hielden; dit is waarschijnlijk toe 
te schrijven aan den invloed van Ternato, waar
mede liet Westelijk doel van het eiland sedort

lang in verkeer is gowcest. Slavernij bo3tond in 
Doróh, Roön en Arfak, bij de Noeforeezen, aan 
do Golf van Maccluor, op Adi en aan de Golf van 
Kaimana. Aan do Humboldtbaai, in Ayambori 
on onder do Hattammcrs was slavernij onbekend. 
Van sommige stammen wordt bericht, dat zij 
slaven roofden, zonder dat blijkt of ze die zelf 
hielden of alleen verkochten; dit zijn de inwoners 
van Sëroei, Ansoes en Wendèsi en de Karons.

Ond er do oorzaken waardoor 
slaaf werd speelden krijgsgevangenschap en 
koop een groote rol. Dat krijgsgevangenen slaven 
werden kwam vooral bij vele Batak- en Dajak- 
stammen voor; maar ook bij de inwoners van 
midden-Celobes en op sommige kleinero eilanden 
(Soemba, Timor, Tanimbar-eilanden, Ceiam).
Zij, die aldus slaven werden, waren mee3t vrou
wen en kinderen, zelden volwassen mannen. 
Eene andere oorzaak was menschenroof (Zuid- 
Nieuw-Guinea), die dikwijls practisch moeielijk 
van krijgsgevangenschap was te onderscheiden. 
Slavernij door koop van buiten den stam kwam 
zeer veel en in alle deelen van den Archipel voor.
Op Lombok was de koop en verkoop van slaven 
zelfs gereglementeerd. Bijzondere vermelding 
verdient het houden van Papoea-slaven, uit 
Nieuw Guinea aangevoerd, door vele Indonesi
sche stammen van hot Oostelijk deel van N.-In- 
dië. Als regol was do prijs van eene slavin hoogor 
dan die van eon mannelijken slaaf. Schuldenaars 
geraakten gewoonlijk in pandelingschap, dat 
practisch van slavernij verschilde, doordat de 
pandeling door heb betalen der schuld steeds vrü 
kon worden, terwijl de slaaf zich gewoonlijk niet 
kon loskoopon tegen den wil van den eigenaar. 
Intusschen kon een schuldenaar ook in eigenlijke 
slavernij vervallen, hetzij dadelijk, hetzij wanneer 
binnon zekeren tijd de schuld niet betaald was 
(zoo bij sommige Batak-stammen, bij de Rë- 
djangs, bij de Ot-danoms, in Boné),hetzij wanneer 
de schuld eon bepaald bedrag had bereikt( zoo op 
Nias en volgens Junghuhn bij de Bataks). Ook 
kwam hot voor, dat do debiteur of diens familie 
door den crediteur werd verkocht; zoo o. a. in 
de Lampongs , waar het echter als een misbruik 
werd beschouwd. Ook tengevolge van heb plegen 
van een misdrijf kon men slaaf worden, gewoonlijk 
bij niet-betaling der boete (Timor); men kwam 
dan in dezelfde positie aL. andere schuldenaars. 
Maar ook kwam het voor, dat de schuldige dade
lijk en onvoorwaardelijk slaaf werd, alleen of 
met zijne familie; vooral op Sumatra en Borneo 
treffen wij vele gevallen hiervan aan. Verdor wer
den onbeschermde weezen tot slaven gemaakt 
(Raja-Bataks, Niassers), en gaf men zichzelf vrij
willig in slavernij, hetzij bij hongersnood (Soem- 
bawa) of om zoodoende door de bescherming van 
eon machtig persoon aan de gevolgen van een 
misdrijf te ontkomen (Soemba). Eindelijk kon 
men door huwelijk in slavernij geraken. Bij de 
Lampongers werd de dochter van een man uit hot 
volk, die met een slaaf trouwde, slavin, on bij de 
Biadjoe-Dajaks werd hij, die eeno slavin huwde, 
zelf slaaf. Eon groot deel der slaven evonwel was 
niet slaaf geworden, maar als zoodanig geboren. 
Kind oren van een slaaf en eene slavin waren 
slaven, al verkeerden zij ook in tommige streken 
(Laboehan batoe, Holontalo, Soemba, Endób).- 
in betere positie dan hunne ouders door de rneer- 
doro sympathie, die de meester voelde voor hen, 
mot wie hij van jongs af had samengoleefd. Kin-
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bo rof, wordt ons in verreweg do meeste gevallen 
bericht, dat zij goed behandeld worden. Ui zon
deringen on'breken echtornie . In Laboohan ba- 
too hadden de gewone slaven het hard, do erf sla
ven bo er. In Asahan worden ze slecht, vaak 
wreed behandeld. Op Nias was hun lot zeer treu
rig Op Bonerate en Kalao was hun toestand 
dragelijk, maar niet benijdbaar. Een bewijs der 
gewoonlijk goede behandeling was, dat zij vaak 
(vooral op Sumat ra) als led on der familie van den 
meester werden beschouwd. Ook verschilde in 
vele gevallen hunne leefwijze weinig of niet van 
die der vrijen, zooals bij do Mëndnlam Kujans. 
Wel stond en slaven inde algemeene acht ing 1 iger 
dan vrijen; in de Minahasa b. v. werden do af
stammelingen der vroegere slaven, zelfs nu nog, 
met verach.ing aansezien. In ’t algemeen schikte 
de slaaf zich vrijwel in zijne posi ie. Bij de Bat aks 
waren de slaven niet on evreden mot hun lot; 
ontvluchting kwam zelden voor. In Sömindo 
gebeurde het vaak, dat een slaaf zich nie; vrij 
kocht, al had hij er de middelen voor. Op Bone
rate en Kalao hadden de slaven hot dikwijls bo
ter dan in hunne vroegere vrijheid ; d us schikt en 
zo zich. In Oost-Timor kochten slaven zich zelden 
vrij; zij vonden het bo er slaaf te blijven. In La- 
boehan batoedaaren:egen hadden de slaven heb 
slecht, en vluchtten dus vaak. Op Nias beging 
een slaaf dikwijls zelfmoord, als hij naar een 
vreemd land verkocht werd; hier was hot dus 
meer hot scheiden van de gewone omgeving dan 
de slavernij op zichzelf, die smartelijk gevoeld 
werd.

Heb werk der slaven bestond voornamelijk 
in landarbeid en huiselijke bezigheden. In enkele 
streken (o.a. op Bonerate on Kalao en bij do 
Tompassoek-Dajaks) dreven zij handel, wat op 
eene groote vrijheid van beweging duidt. Hot 
werk der slaven was bijna nergens drukkend ; ge
woonlijk hadden zij veel vrijen tijd, vooral do 
afzond erlijk wonendeslaven (dL waren mee3t erf- 
slaven)< dio slechts nu en dan dienst doden en 
den meester een deel van den door hen verbouw
den oogst moesten afstaan (Poso); de slavon, 
die in het huis des meesters woonden, stonden 
meer onder zijn voortdurend toezicht en hadden 
minder vrijheid. Op Nias on Atjèh doden do sla
ven dienst in den oorlog.

Omtrent hot aantal der slaven en heb percen
tage, dat zij uitmaakten van de goheelo bovolking, 
hebben wij weinig gegevens. In hot algemeen 
kan men zeggen, dat zij op Surnatra on Celebo3 
zeer talrijk waren, op Borneo veel mindor.

Literatuur : Hier komt ongeveer do goheelo 
ethnograpische li eratuur in aanmerking (zie do 
ar. ikelen dezer Encyclopaedio be. reffende de ver
schillende volksstammen en do gegevens verza
meld in H. Nioboer’.s „Slavery as an Industrial 
System”, Den Haag, Nijhoff, 1900, hl. 109—114 
on 118—120). Hartmann’s Keper! oiiurn met 
vervolgen noemt enkele tijdschriftartikelen be
trekking hebbende op slavernij bij bepaaldo stam
men. Bijzondero vermelding verdienen de belang
rijke studio van II. F. W. Corne s de Groo' : No a 
over do slavernij en hot pandelingschap in de ro- 
siden.ie Lampongscho Disiric en, in hc. Tijdschr. 
_y.-h.-Bat. Gen. deel XXVII (1882), hot opstel 
van F. A. Llefrinck: Slavernij op'" Lombok, in 
he zelfde Tijdschrift, deel XLII (1900) en heb 
artikel van Alb. G. Kruyfc; De slavernij in Poso 
in Onze Eeuw. deel I, 1911 blz. 61 en vlg.

deren uit gemengd huwelijk (van vrij man en 
slavin of vrije vrouw en slaaf) volgden gowoonlijk 
den rechtstoestand der moeder, behalve als deze 
de slavin van den vader was, dan was het kind 
meest vrij. Afwijkende recelingen bestonden o. a. 
bij de Tompassoek-Dajaks, waar heb kind van 
vrij man en slavin in een toestand van halfsla- 
vernij kwam, en op Salcier, waar bij zoodanig 
huwelijk de helft der kinderen vrij was, de andere 
helft slaaf werd.

Een slaaf kon op verschillende wijzen vrij 
worden. Dit de wet of de publieke opinie 
hem hot recht gaf zijne vrijheid te eischen togen 
botaling eener bepaaldo som aan den meester, 
kwam in vele deeïen van Sumat ra voor; bui en 
dit eiland zeer zelden. Vrijgelaten werd ook zeer 
vaak de slavin, met wie de mees’er een huwelijk 
aangegaan of bij wie hij een kind verwekt had. 
Verder kwam vrijlating voor uit alleilei motieven: 
wegens belangrijke diensten door den slaaf aan 
den meester bewezen, om langduria goed gedrag, 
wegens heb dienst doen bij de begrafenis des 
meesters, om een staatsfunctie te kunnen ver
vullen, wegens heb te talrijk worden der slavon, 
zoodat de meester ze niet meer alle gebruiken 
kon. Ook een minder edel motief speelde eene rol, 
b. v. in Batoebara, waar een slaaf, die oud en 
ziekelijk, dus waardeloos was, vrijgelaten werd; 
in Sëmindo geschiedde dit alleen als de slaaf hot 
wenschle. Adoptie van slaven door den meester 
kwam voor bij de Bataks van het Pané- en Bila- 
stroomgebied, bij de Mandailing -Bataks, in de 
Lampongs en op Nias. De vrijgelatenen stonden 
gewoonlijk achter bij de vrijgeborenen, minder 
rechtens dan wel in de bchatling der publieke 
opinie.

Den rechtstoestand der slaven moe- 
ten wij ons niet te ongunstig denken. Bijna overal 
had de slaaf recht op hetgeen hij in zijn vrijen tijd 
verdiende, al kwam dit soms bij zijn dood aan 
den meester. Hoever dit eigendomsrecht van 
den slaaf kon gaan, blijkt hieruit, dat bij de 
Ot-danoms en de Kindjin-Dajaks do slaaf 
soms rijker was dan de meester; bij laatstge
noemden, en evenzoo op Socm ba, hielden vele 
slaven zelf slaven. Dat slaaf en slavin niet moch
ten trouwen met wie ze wilden, is geen wonder, 
daar dit ook met vrije jongelieden en vooral 
meisjes het geval is. Huwelijken van vrij man en 
slavin kwamen veel voor; gewoonlijk werd dan do 
slavin vrij (zie boven). Huwelijk van vrije vrouw 
en slaaf was meest verboden. Nog in een ander 
opzicht was de slaaf niet altijd geheel rechteloos; 
dikwijls was nl. de meester door heb recht der 
publieke opinie in de behandeling van zijn slaven 
aan zekere regelen gebonden. Zoo mocht bij do 
Bataks van Mandailing en Përlibi do meester 
den slaaf niet dood en f evenmin in Siak; in Bo- 
laang Mongondou bleef hij ongestraft nis hij hem 
doodde, maar niet als hij dio opzettelijk of mot 
een scherp voorwerp deed. Bij de Bataks van 
Mandailing was de slavonstand zelfo in heb bezit 
van politieke rechten, daar hij een vertegen
woordigd in de volksvergadering had. Bij de tot 
den Lslam behoorende volken van den Archipel 
werd de slavernij uit den aard der zaak steeds 
min of meer beheerscht door het Mohammedaan- 
sche recht. Toch had ook bij deze volken het 
inheemsche gewoon'erecht zich in meerdere of 
mindere mate gehandhaafd.
/T Wat de feitelijke positie der slaven
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2°. Do regeling dor slavornij on
der de heerschappij van den Eu
ro pceac hen wetgever. De slavernij in 
haren oorspronkelijken toestand bestond dus 
vóór de komst der Europeanen in Indië. Do uit
oefening daarvan, door do Europeanen overge
nomen of liever nagevolgd, is ontstaan uit do 
behoef e, bij hunne eerste vosti<_ing in Indië, aan 
huisbedienden en handwerkslieden, die zij onder 
de inlandscho bevolking ter plaatse hunner in
woning zich niet of moeilijk konden aanschaffen. 
Zij was reeds van de vroegste tijden eene be
hoef e van gemak en eene gewoon e. De Oost- 
Indi-che slaaf of 1 ij f e i g e n e (zooals hij tijdens 
de O.-I Compagnie vaak officieel genoemd werd) 
was een voorwerp van gerief en weelde. He zij 
geroofd, he zij reeds in lijfeigenschap geboren, 
was hij — behalve de negers van Afrika, door de 
Compagnie kaffers genoemd, en met ui zonde
ring van de enkele, die uL Nieuw-Guinea en de 
Papoesche eilanden werden aangveoerd — van 
he zelfde ras als de bevolking, waarmede hij 
leefde. De eerste slaven waren echter afstamme
lingen van B ilineezen, Boeeineezen, Makassaren 
en Timoreczen. Het lot van deze slaven was zeer 
dragelijk, wanneer men het vergeleek me1 dat der 
hen omringende vrije inlanders, wier onderwor
penheid aan hunne hoofden en vorsten weinig 
minder oo. moedig en nederig was dan die der 
slaven aan hunne meesters of meesteressen, ter
wijl de rechten dier vrije inlanders weinig meer 
waren, al.hans door hunne vorsten en hoofden 
weinig meer geëerbiedigd werden. Niet alleen 
Europeanen, ook welgestelde niet-Europeanen 
(Mohammedanen, Chineezen, Hindoe’s) mochten 
do hier bedoelde slaven houden. Aan het eigen
aardige der verhouding van deze lijfeigenen tot 
do Indische samenleving en hare verschillende 
toestanden mag het zeker worden toegeschreven, 
dat de verordeningen op de slaven, van het begin 
der vestiging van het Nederlandsch gezag in den 
Indischen archipel, in een milden geest gesteld 
en uilgevoerd zijn. Bij eene publicatie van 1622 
werd hot aan Christenen verboden, slaven te ver- 
koopon of te schenken aan onchristenen; blij
vende het echter vergund aan Christenen on on
christ enen, ieder onder de hunnen, slaven te ver- 
koopen en te koopen. De Christenen moesten 
hunne slaven behandelen „als eigen kinderen om 
Christenen van hen te maken”, terwijl „Mooren, 
Heidenen, en andere niet-geloovigen” hunne sla
ven niet van godsdienst mochten laten verande
ren, t enzij dezo lijfeigenen eenigo geneigdheid tot 
he: ChrLtcndom toonden, als wanneer hunne 
eigenaren ,,he'. onderwijs daarin” zouden moe en 
gedoogen, om daarna afstand van de slaven, 
te doen, legen genot van zoodtnigen prijs als 
bij do plaatselijke overheid in redelijkheid zal be
vonden worden te bohooren, hetzij aan Christe
nen of wel aan do Compagnie zelve. Deze be
schikte in hare verschillende inrichtingen, wer
ven, pakhuizen, enz., behalve over vrijlieden 
(orang prijman) ook over slaven. Aanvankelijk 
werden de slaven geacht tot het huisgezin hunner 
meesters te bohooren; doch het eigendomsrecht 
word in 1767, 1770 en 1784 zoodanig beperkt, dat 
vorboden werd slaven mede te nemen naar Cey- 
lon en do Kaap de Goede Hoep. Eerst in 1777 
werd, tengevolge van 
tal slaven, aan de Christen-meestera toegostaan 
om hunne „onchristen” slaven te verkuopon „aan

wien hij wil, Christen, Mohamcdaan of Heiden”.
Bij rosclu ie van 1754 was verboden, een „beiden 
slaaf” te lx'en besnijden; terwijl zijne opneming 
in den C.irh. elijken godsdienst vrij stend en in 
1770 werd bepaald, dat „lijfeigenen, die belijde
nis van den christelijken godsdienst hebben ge
daan”, niet verkocht of te gelde gemaakt moch
ten worden, doch he'zij „bij aci e testamentair 
vrijgemaakt” of „aan bl edverwan en gecedeerd” 
cf „bij vertrek uit Indië tegen tauxa.ie van ge
zworen tauxateurs” overgelaten meest en wor
den aan hen, „die uit ohm! en-menschlievendheid 
hen overnemen en dan willen vrij geven of wol 
hen vergunnen om zich vrij te kcopen”.

De O.-I. C mpagnie heeft niet slechts, door 
deze en dergelijke verordeningen, voortdurend er 
naar gestreefd, dezo slavernij binnen haar ge
bied zooveel mc gel ijk te verzachten: zij heeft ook 
ten aanzien van de beperking van den slaven
handel en den invoer van slaven steeds de meeste 
zerg aangewend; dcch dcor de geringe middelen 
van C' n röle, waarover zij in een ui gestrekt 
eilandenrijk beschikte, heeft de ui.slag harer 
pc gingen niet al ijd aan, het heilzame harer be
de elingen bexntw'oord./Bij resclu.iën van 1669 '
en 1784 werd bepaald, dat geene lijfeigenen 
mcchten ge ransporleerd worden „dan voor 
Secre. aris of Notaris en getuigen” en nadat de 
slaaf zal hebben bekend „inderdaad de3 compa
rant s lijfeigene te wezen”. In geval van „slaafs 
cn.ken enis” mocht geene acte worden opge
maakt, maar meest daarvan kennis worden gege
ven aan den fiscaal. Bij „placcaat” van 1688 was 
o.m. gelast, de slaven te registreeren. Bij resolutie 
van 1729 was aan notarissen verboden, transpor
ten te passeeren van Bcnische slaven, „tenzij 
na voorafgaand onderzoek van den Licentmees- 
ter”. Op menschenroof stond de doodstraf, d.w.z. 
niet alleen „voor degenen, die ter zee of te 
land, vrije menschen of lijfeigenen” uit de bezit
tingen der Compagnie „vervoeren of stelen, al is 
de misdaad niet geccnsommeerd, maar ook voor 
degenen, die, op welke wijze ook, willens en 
we.ens hulp daaraan hebben gecontribueerd, 
onverminderd de vrijheid des regters om pro re 
rata eene mindere straf te decerneren”. Sedert 
1722 liet echter do Compagnie den inveer van 
slaven als het ware ter sluik tce, tegen voldoe
ning eener bce e van 10 rijksdaalders, die ge
lieven en verantwoord zoude werden als licent 
van de Boom (inkomend recht) dcch avaarvan 
dolloogellegeering meest worden geacht, onkun
dig te zijn! Tech worden niettemin in 1732, 1740 
en 1782 nog verbodsbepalingen ge.roffen, strek
kende om den aanveer van slaven te beperken.
In 1809 werden die bepalingen ingetrokken door 
den Gouverneur-Generaal Daondels, die voor de 
organisatie van hot loger soldaten noodig had, 
die hij, behalve uit de werklieden aan de werven, 
uit ingevoerde slaven liet pressen. Reeds tijdens 
de O.-I. Compagnie kende men de slaven 
van hot am baclitsk wartior, do 
gouvcrnements-slaven, de lijf- 
eigenen van het gouvernement 
en do 1 a n d s - 1 ij f e i g e n e n. Nadat het 
ambachtskwartior in 1S0S was opgohoven, wer
den do slaven van het gouvernement, voor zoo
ver ze niet geschikt werden geacht voor soldaat,
„naar willekeur” verkocht. Gedurende het daar
op gevolgd B ritselt tusschenbostuur (1811—1810) 
toonde Raffles, den door Wilborforce togen do
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een transport volgens do bostaando verordenin
gen als bewijs van eigendom kon worden ver
toond, terwijl allen, die binnen een bepaalden 
termijn (op Java en Madoera voor ul.imo Decem
ber 1819, op de Buitenbezittingen plaatsolijk 
vast te stellen) niet zouden zijn geregistreerd, 
van rechtswege vrij zouden zijn. Die termijn werd 
bij Ind. Stb. 1820 no. 22a voor Batavia — en bij 
no. 34 voor geheel Java on Madoera — verlengd 
tot ultimo December 1820. Het duurde tot 
Februari 1825, nadat te voren de toenmalige 
Gouverneur dor Molukken en latere Gouver
neur- Generaal Mr. P. Merkus aan die commissie 
toegevoegd was geworden, voordat door hot Ge
nootschap een ont werp werd aangeboden. Behalve 
de daarin voorkomende bepalingen tot verzekering 
der rechten en verplichtingen, zoowel vande mees
ters als van do slaven en bepalingen tot beteuge
ling van den slavenhandel, werd in het ontwerp 
ook uiting gegeven aan den reeds in 1818geopper- 
den wonsch om tot eeno eindelijko algeheele af
schaffing der slavernij te geraken en weldoor voor 
te stellen: dat alle kinderen, die na zeker te bepa
len tijdstip uit. slavinnen werden geboren, vrij 
zouden zijn en dat slaven na hun 45e jaar de be
voegdheid zouden erlangen om zich vrij te koo- 
pen of door anderen te doen vrijkoopen. Het 
laatste vooral vond echter geen genade bij hot 
Hoog-Gerechtshof. De vrijverklaring van allo 
na zeker tijdstip uit slavinnen geboren kinderen 
achtte het Hof een inbreuk maken op de heilige 
rechten der ingezetenen en zoo’n mot de mcnsch- 
lievendheid overeenstemmende maatregel zou, 
wanneer de Staat dien toch in heb algemeen 
belang noodig oordeelde, alleen dan toepassing 
kunnen vinden, wanneer aan de slavenhouders 
voor deze beperking van hun eigendomsrecht 
schadevergoeding werd toegekend. De bevoegd
heid tot vrijkoop van 45-jarige slaven vond het 
Hof ongeraden, omdat dit aanleiding zou geven 
tot diefstal en bedrog van de zijde der slaven om 
zich het benoodigde geld te verschaffen, terwijl 
vrijkoop van slaven door anderen slechts zon 
leiden tot executie en gijzeling van den vrijge
kochte, waarvan het slot zou zijn, dat de geld
schieter zich toch van diens arbeid zou verzeke
ren De Raad van Indië was ook tegen liet voor
stel. Tegen dezen stroom was do Gouverneur- 
Generaal nie.t opgewassen en terwijl ten aanzien 
van dit punt de beslissing van de Kroon werd in
geroepen, werden de grondslagen voor eeno 
humane behandeling der slaven neorgelegd in de 
verordening van 24 December 1825 (Ind. Stb. 
no. 44), waarbij levens strenge straffen werden 
bedreigd togen het in slavernij brengen of hou
den van vrije lieden. Het scheiden of afzonder
lijk verkoopen van gehuwde slaven werd ver
boden en mishandeling van slaven strafbaar ge
steld met eene boete van / 10.- tot / 500.-. Als 
mishandeling werd ook beschouwd de onthou
ding van liet gewone voedsel, overmatige arbeid 
en niet verzorging van zieke slaven. Voor moord, 
doodslag en verwonding werd men terecht gesteld 
alsof de misdaad jegens een vrij mensch was ge
pleegd, terwijl de slaven zclven voor misdrijven 
zouden terechtstaan voor do gewone rechtban
ken der vrije inlanders. Aan de slaven werd hei 
recht op voeding en kleeding verzekerd on do 
meesters mochten hun alleen voor misslagen 
eene huiselijke correctie toedienen, terwijl zij 
overigens hunne klachten bij den Resident

slavernij aangebodon strijd te willen steunen. 
Ontbrak hom de macht, op eigen gezag tot 
emancipatie over te gaan, hij deed alles tot 
aanmoediging van den lust tot manumissie bij 
de eigenaren der slaven. Bij proclamatie van 
Mei 1812 voerde hij eene belasting in van l 
Spaansche mat voor iederon slaaf boven de 8 
jaren en te beginnen mot 1 Januari 1813 werd 
do invoer van slaven op „Java en Onderhoorig- 
heden” verboden: Hij voerde eeno nieuwe regis
tratie der slaven in door middel van do certifica
ten. Alle slaven, van wie men later geene certifi
caten kon overleggen, zoiidcn als vrije lieden 
worden aangomerkt. Op de eigendomsoverdracht 

een slaaf werd eene belasting vnn 1fi Spaan
sche mat geheven. Voorts werd bepaald, dat van 
1813 af de slavenhandel in den Indischen archi
pel een einde moest nemen; doch toen niettemin 
sluiksgewijze slaven uit Ba 1^ werden aangevoerd, 
werd getracht dit bij eene proclamatie van No
vember 1S15 met nadruk te keer te gaan, o. a. 
door iederen eigenaar van slaven de verplichting 
op te leggen, te bewijzen hoe en wanneer hij in 
hot bezit van iederen slaaf was gekomen. Bij pro
clamatie van December 1815 werden door hem 
alle kosten opgeheven, die eene vrijwillige eman
cipatie in den weg stonden en trok hij do bevoegd
heid der politiebeambten in om, op verzoek en op 
kosten van de eigenaren, slaven gedurende eeni- 
gqn tijd in hechtenis te houden. Na vele ontwer
pen te hebben ingediond tot voorbereiding cener 
spoedige vrijmaking der slaven, wist hij in het 
begin van 1816 de „Java benevolent institution” 
te doen oprichten, waarvan het doel was: de be
vordering der afschaffing van de slavernij in 
den Indischen archipel en te waken voor het lot 
dor geëmancipeerden, dat hij zich meer scheen 
aan te trekken dan de rechten der in zijne gedu
rende 1813—1815 met den avonturier Hare aan
gegane transactiën — de door J. 0. Baud ge
noemde Bandjermasinschc afschuwelijkheid — 
betrokken vrije lieden. Zie BANDJERMASIN 
(RIJK VAN) Deel I, blz. 135.

Bij het herstel van het Nederlandsch gezag 
was liet lot der slaven niet onaangeroerd gelaten. 
Het verbod van slavenhandel en van invoer van 
slaven in Nederlandsch-Indië werd neergelegd in 
aitikel 113 van het Regeeringsreglcment van 
1818, terwijl bij artikel 114 werd bevolen dat 
„omtrent de behandeling dor aanwezige slaven, 
zoowel aLs omtrent hun lot en dat hunner kinde
ren en alles voorts wat tot de slavernij betrekking 
heeft, de meest redelijke en billijke voorzienin
gen zouden worden vastgesteld”.

In 1818 bood de Java benevolent institution — 
na het herstel van het Nederlandsch gezag her
doopt in „Javaansch Mcnschlievend Genoot
schap” — aan Commissarissen-Generaal eene 
memorie aan met voorstellen tot togengang van 
den slavenhandel en tot eindelijke algeheele af
schaffing van den slavenstand, waarop liet Ge
nootschap de opdracht ontving om in overleg mot 
don President van het IIoog-Gerechtshof, met 
inachtneming van „de jongste verordeningen” 
op dit punt, eene „algemeene wet” te ontwerpen. 
Als eerste gevolg van de bepalingen van het 
Regeeringsreglement was namelijk bij publicatie 
van 3 Juli 1819 (Ind. Stb. no. 58) het aanleggen 
van nauwkeurige registers omtrent alle slaven 
in geheel Nederlandsch Indië gelast. Alleen die 
s'laven mochten worden ingeschreven, voor wio

van
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moesten voorbrengen, die ccne straf van ton 
hoogste 14 dagen gevangenis mocht opleggen, 
dan wol hoogstens 30 rotanslagen, welke bij wijzo 
van gunst ten huizo van don meester mochten 
worden toegediend.

Do onder het bestuur van dbn Gouvcrncur- 
Generaal Baron van der Capollon in 1825 uitge
vaardigde bopalingen legden don grondslag voor 
allevolgendo maatregelen, waardoor do slaven
handel in Nederlandsch-Indië gefnuikt en einde
lijk binnen de grenzen van heb Nedcrlandscho 
gebied ónmogelijk geworden is. In het door den 
Commissaris-Generaal du Bus de Gisignios in 
1827 uitgevaardigd Regeeringsreglcment handel
den de artikelen 119 en 120 over slavenhandel 
on slavernij. „In afwachting van do nader te 
arresteeren bepalingen” zou do behandeling der 
slaven „provisioneel geregeld” worden volgens 
laatstgenoemd Staatsblad. Bij Ind. Stb. 1829 
no. 29 word onderden bij Ind. Stb. 1825 no 44 ver
boden slavenhandel ook begrepen het aanvoeren 
van kinderen beneden de tien jaren met oogmerk 
om die in of tot dienstbaarheid op te voeden. 
In liet door den Commissaris-Generaal Van den 
Bosch in 1830 vast gesteld Regeeringsreglement 
handelden de artikelen 118 en 119 over deze 
materie. Bij Gouvernements besluit van 23 
October 1833 werd hot grondbeginsel der bij de 
publicatie van 3 Juli 1819 (Ind. Stb. no. 58) be
volen registratie der slaven opnieuw in herinne
ring gebracht door de uitdrukkelijke verklaring 
„dat do verzuimde registratie van slavenkinderen 
onhorrroopelijk derzelver emancipatio t engevolgo 
heeft”. Ind. Stb. 1834 no. 47 herhaalde het bij 
Ind. Stb. 1825 no. 44 gedaan verbod tegen het 
scheid on en afzonderlijk verkoopen van lijfei
genen tot écno familio behoorende. In hot bij 
Koninklijk besluit van 20 Februari 183Gno. 91 
vast gesteld Regeeringsreglement luidden de 
over dit onderwerp handelende artikelen 104 
en 105 conform do overeenkomstige artikelen 
van het voorgaande reglement. Bij Ind. Stb. 
1851 no. (50 werden de op do behandeling van 
"laven bofrokking hebbondo artikelen 33 en 38 
van meergenoemde publicatie van 1825 gowij- 
zigd on aangovuld.

Na 1851 waren do dagen van dezo slavernij 
geteld. In 1845 werd een tijdschrift uitgegeven 
om ook voor hare afschaffing propaganda te ma
ken, namelijk do Bijdragen lot de kennis deï Neder- 
landsche en vreemde koloniën ,b ij zonder belrekkelijk 
de vrijlating der slaven. Do artt. 115, 116 en 117 
van hot bij do wet van 2 September 1854 vast- 
gosteld Rogeoringsrogloment maken weliswaar 
nog van deze slavernij gewag; doch de oerste 
alinea van eerstgenoemd art. bepaalde, ook voor 
elke andoro slavernij dan do hier bedoelde, ge
biedend: „Uiterlijk op don Isten Januari 1860 
is do slavernij in geheel Nedcrlandsch-Indië afgo- 
schaft”. Bij do wet van 7 Mei 1859 (Ind. Stb. no. 
4(5) word tot dezon gewichtigen maatregel over
gegaan. Do bepalingen tor uitvoering werden 
vastgostold bij do Indische Staatsbladen van dat 
jaar nos. 47 en 48. Aan do meesters dor slaven, 
die t engevolgo van dezo wet werden vrijverklaard, 
werd „op hun verzoek” do volgende vergoeding 
vorleond :
voor eeno slaaf of eene slavin

„ „ 30 „ 40
„ „ 40 „ 50
„ „ 50

Geene vergoeding word verleend:
a. voor slaven, die wegens ccne bosmettelijke 

ziekte (lopra b.v.) uit do samenleving waren of 
moesten worden verwijdord;

b. voor slaven, dio weggeloopon en bij de af
kondiging der wet in Ncd.-Indic langer dan drie 
maanden afwezig waren;

c. voor slaven, dio tot dwangarbeid 
deeld waren en wier straftijd bij do afkondiging 
dezer wet nog een of meer jaren duurde;

d. voor slaven, wier meosters op I Januari 
1859 gedurende meer dan vier jaren de betaling 
der door hen verschuldigde belasting hadden ver
zuimd.

Omtrent de maatregelen, dio do Regeering ton 
aanzien van de verzekering van levensonder
houd — althans aan do ouden van dagen, do ge- 
brekkigen, de ongeneeslijke zieken en andere 
hulpeloozen — der geëmancipeerd en, rnorali'. er, 
verplicht was te nemen, meldt de wet niets; doch 
in het Koloniaal Verslag over 1859 lee3t men: 
„door de meewarigheid, vooral van de inlandsche 
bevolking, met het lot van de vrijverklaarden, 
die door ouderdom of anderzins niet in staat 
waren zelven in hun onderhoud te voorzien, be
hoefden hieromtrent van bestuurswege geene 
maatregelen te worden genomen”. Art. 10 der 
wet bepaalde slechts, dat do geëmancipeerd en 
„gelijke regten en vorpliglingen als de overige 
inlandsche bevolking” hebben en liet daarop 
volgen: „Hunne kleed eren on de verdere onroe
rende goederen, die op hot tijdstip der vrijver
klaring, volgens gebruik, tot hunne boschikking 
staan, worden bij vrijverklaring hun eigendom”.

Het aantal der hierbodoelde slaven, dat vol
gens do registers in 1814 alleen op Java en Ma- 
doera 27.142 bedroeg, was in 1843 voor geheel 
Nederlandsch-Indië reeds tot 9907 gedaald. Bij 
de Memorie van Toelichting op hot ontwerp der 
wet van 7 Mei 1859 werd gerekend op hoogstens 
7000 vrij te verklaren slaven en op eeno vergoe
ding van / 1.000.000 a / 1.400.000. De ui komst 
bleef beneden do raming. In het geheel werden vrij
verklaard ongeveer 4739 porsonen. Nauwkeurig 
is dit cijfer niet op te geven, omdat de gebrek
kige staat der slavcnregisters op vele plaatsen 
niet toeliot, juist na te gaan voor hoeveel slaven 
geene vergoeding is aangevraagd. Het totaal 
bedrag dor toegokende vergoedingen bedroeg 
/ 784.668, namelijk / 225.486 voor 1254 slaven 
op Java en Madoera on ƒ 559.1S2 voor 2902 sla
ven in do Buitenbezittingen. Van vergoeding 
werd afgezien door do eigenaren voor een getal 
van ongeveer 488 slaven op Java en Madoera en 
43 in do Buitenbezittingen; terwijl voor 52 slaven 
do aanvragen om vergoeding worden afgewezen, 
hetzij wegens verzuim van formaliteiten, hetzij 
omdat do geëmancipeerd en daartoe niet in do 
termen vielen.

Do vrijlating had binnen den bij hot Regee- 
ringsreglemont gostelden tormijn en, dank zij dor 
welwillende medewerking van do eigenaren, zon
der eonigo moeilijkhoid plaats.

Niettemin was do slavernij na 1 Januari 1860 
nog lang niet in Nederlandsch-Indië verdwenen 
on bleven do oorspronkelijke toe3tandon niet 
slechts buit on, maar ook binnen eon gedeelte 
van ons rechtstrcekscli gebied bestaan, zoowel

„ „ - 125 „ -300
„ „ - 100 „ - 200 
„ „ - 10 „ - 10O

veroor-

!

van / 50 tot / 120 
boven do 10 t/m. 20 jaren „ ƒ 100 „ -220 

„ „ 20 „ 30 „ „ - 1 50 „ - 350

t/m. 10 jaren

y
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laten in de onderaf deeling Silindocng en do af- 
deelinsr Padang Lawas bij Ind. S:b. 188o no. 21 
en in de toon gevormde ondorafdccling Toba bij ,, 
Ind. S b. 1883 no. 40. Ten aanzien van do ondor- 
afdeoling Silindocng werd die niet toepasselijk
heid bij Ind. S„b. 1880 no. 114 inge'.rokken.

de beurt het landschap

in don vorm van slavernij of 'pandelingschaap als 
in dien van slavenhandel. Di' is deels oen gevolg 
van de omstandigheid, dat de slecht, geredigeerde 
eerste alinea van art. 115 van hot Regeeringsre- 
glcmen' en de even slecht geredigeerde wot van 
1S59 slechts worden toegepast op do hierboven 
bedoelde geregistreerde slaven in Nederlandsch- 
Indië en op de zoogenaamde perkhoorigen op 
het eiland Banda; en deels een govolg van hot 
bepaalde bij de tweede alinea van art. 27 van 
hot Regeeringsreglemen^ als volgt luidende: 
„De algemeeno verordeningen zijn op die ge- 
deel en van Ncderlandsch-Indië, alwaar het 
recht van zelfbestuur aan de inlvndsche vorsten 
en volken is gelaten, slechts in zoo vor toepasse
lijk, als me' dat recht, bestaanbaar is”; terwijl als 
derde hoofdzaak der slechte ui:voering van de 
wet van IS59 moet worden opgenoemd de onvol
ledige kennis van de toenmalige regeoring om
trent gewestelijke en plaatselijke Indische 
toestanden.

Vervolgens kwam aan 
Djëmbrana der residentie Bali, waar de vrij
verklaring dor slaven ingevolge Ind. S.b. 1877 no 
90 op 30 December van dat jaar haar beslag 
kreeg, na be:aling door don Re iden! aan eigena
ren van do 52 geregistreerde slaven van een 
schadevergoeding van 
schap Boelclèng (Bali) waren 032 slaven gorc- 
gist reerd.'De hoofden daar wilden van een dido- 
lijko vrijverklaring tegen schadevergoeding 
eerst niet we'en; wel wildon zij medewerken om 
tot eene geleidelijke afschaffing te geraken. 
Daartoe werden maatregelen getroffen bij Ind. 
S b. 1877 no. 89. Enkele jaren later stemden do 
slaveneigenaren echter toe in een dadelijke vrij
verklaring tegen schadevergoeding. De vrij ver
klaring vond in Boelèlèng plaats op 1 Januari 
1885. Voor den vrijkoop van do geregistreerde 
slaven werd een bedrag van / 11.000.- bes! eed.

Daarna had op dezelfde wijze de vrijverklaring 
plaats in de zelfbesturende rijken Batjan, Ternate 
en Tidorc, respectievelijk in 1878 en op 1 Juli en 
20 September 1879. De vrijverklaring be rof in 
Batjan 152 slaven — waarvan 42 aan den Sul an 
behoorden — in Ternate 1371 slaven en in Tidoro

/ 2060. In het land-

Nadat de Regeering in 1S72 door een bevolen 
administratief onderzoek op de hoogte was ge
raakt van den omvang der slavernij in de Bui- 
tenbezi tingen, werd met het Opperbestuur over
leg gepleegd wat gedaan moest worden ten aan
zien der slavernij, voorkomendo in streken, waarde 
vorsten en volken, ofschoon onder rochtslrecksch 
gezag, nog in hot genot hunner eigene in
stellingen waren gelaten, zoomede in die, waar 
vorst en en volken niet onder direct gezag st onden. 
Dit leidde tot de beginselverklaring, welke in 
het Koloniaal Verslag van 1874 is ui.godrukt 
en hierop neerkomt, dat waar artikel 115 Re- 
gecringsreglemcn' di. beginsel van afschaffing der 
slavernij zoo gebiedend uit spreekt, de Regeering 
zich verplicht rekende dit beginsel in toepassing 
te brengen overal waar rechtstreoksch gezag 
werd ui geoefend en de bevolking niet meer 
in het bezit was van hare eigene rechten en in
stellingen — zooals in do Gouvernementslanden 
op Celebes — of waar het Nederlandsch gezag 
vasten wortel had geschoten, doch dit gezag door 
het zelfbestuur der vorsten of der bevolking 
werd beperkt — zooals op Sumatra’s Westkust.

Daaren: egen moest daar, waar het zelfbestuur 
aan Inlandsche vorsten of bevolking is gewaar
borgd en onze invloed en ons gezag nog zoo weinig 
gevestigd waren dat een bepaalde inmenging 
in den maatschappelijken toestand der bevol
king ongeraden zou zijn, door overreding en 
aanwending van andere in be' bereik der Regcc- 
ring liggende middelen in overeenstemming me. 
hoofden en bevolking getracht worden dat begin
sel te doen zegevieren.

En diensvolgcns werd sedert gehandeld.
Vrijlating tegen betaling van schadevergoe

ding vond plaats allereerst op Sumatra's West- 
kust. De kos: en daarvan bedroegen bijna /400.000, 
waarvan ongeveer / 300.000 benoodigd waren 
voor Tapanoeli. Ongeveer 20.000 slaven konden 
worden vrijgemaakt. De bepalingen lot afschaf
fing der slavernij aldaar werden vastgesteld bij 
Ind. S.b. 1876 no. 35 en 166, terwijl bij Ind. Slb. 
1876 no. 246 de vrij verklaarden volkomen ge
lijkgesteld werden met de vrijgeborenen. In- 
tusschen werd artikel 1 van eerstgenoemd 
Staatsblad, luidende: „na ul imo July 1876 
bestaat in het Gouvernement Sumatra’s AVest- 
kust geen lijfeigenschap meer, onder welko be
naming ook,” vooralsnog buiten toepassing ge-

3078 slaven, waarvoor aan schadevergoeding 
onderscheidenlijk f 8840.-, ƒ 51.000.- en / 50.000. 
werd betaald.

Verder moet ook nog worden genoemd hot 
landschap Pangkalin ko a Baroo me, XII Kola 
Kampar, dat met de landschappen Padang Lawas 
en Silindocng onder rechtstreeksch bestuur was 
gebracht. In dat landschap had op 17 April 1879 
de vrijverklaring plaats van 188 slaven, toobo- 
hoorende aan 10 meesters, aan ieder van wio de 
„isi adat” ad ƒ 11.40 werd betaald.

In de laatste plaats moe en de Gouvernements
landen in Celebes worden vermeld. Bij Ind. S.b. 
1875 no. 140, aangevuld bij Ind. Stb. 1875 no. 
287, weid o ra. bepaald dat alle aldaar aan
wezige slaven moesten worden geregisl rcerd en 
dat do slaven, wier inschrijving werd verzuimd, 
zoomede allo kinderen na de inwerking! redmg 
van bedoelde ordonnan:ie ui. slavernij geboren, 
vrij zouden zijn. Die vrijdomsbepaling blcof 
echter een doodo Ie.ter, zoolang nio, tevens tot 
vrijverklaring tegen schadevergoeding van do 
eigenaren werd overgegaan. Voor de vrijmaking 
van 15.000 slaven werd een bedrag van / 750.000- 
noodig geacht. De Gouverneur oordeelde echter 
uit een poli iek oogpunt de vrijmaking niet 
raadzaam, omdat hij vreesde dit onder invloed 
van hun meesters de slaven zelf aan een verzot 
(egen de beoogde hervorming zouden deelnemen 
en de openbare rust en orde in gevaar zouden 
brengen. Do Indische Regeering zag daaiop 
van den maatregel af. Door overlijden, vrijkoop, 
vrijlating en on vluchting verminderde hot 
aan! al geregistreerde slaven geleidelijk. In 1905 
bleken de eigenaren bereid om de slaven tegen 
matige losprijzen vrij te verklaren, waarop bij 
Gouvernementsbesluit van 3 October 1905 no. 12 
do Gouverneur van Celebes en Ondorhoorigheden 
gemaclnigd werd om te beschikken over eono 
som van ten hoogste ƒ7150.- tot algeboelep vrij-
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koop van de in het rechtstreeks bestuurd Gou
vernement s gebied van gonoemd gewest nog 
aanwezige slaven. In sommige streken is do 
slavernij bestemd haar natuurlijken dood te ster
ven, zooal* in de afdeelingon Padang Lawas, 
Toba en Silindoeng (Tapanoeli). In 1890 bedroeg 
het aantal slaven in Padang Lawas 1221 en in 
Toba en in Silindoeng bedroeg dat aantal respec
tievelijk 311 en 1893 In 1908 waren in Toba nog 
128 slaven, terwijl ultimo 1914 in Padang Lawas 
nog 346 slaven over waren. In andere streken 
word onder den invloed van ons gezag zonder 
betaling van eenige schadevergoeding, aan do 
slavernij een eind gemaakt he zij rechtstreeks, 
he'zij door omze ting in pandelingschap. Door 
het bestuur werd in het laatste geval het bedrag 
vast gesteld, waarmee de schuld geacht werd 
maandelijks te verminderen. Zoo werd op het 
schiereihnd Samo.ir (Tapanoeli) in 1911 bepaald 
dat alle slaven als pandelingen beschouwd zou
den worden, die zich uilerlijk 1 Maart 1914 zou
den hebben vrijgekocht. Bij de invoering van 
daadwerkelijk bestuur in Zuid-Nias werd voor 
de slaven een afzonderlijk register aangelegd, 
waarin zij als pandelingen werden ingeschreven. 
In 1914 zouden alle pandelingen zich hebben vrij
gekocht. In West-Nias werden reeds in Novem
ber 1912 alle slaven en pandelingen vrij verklaard. 
In Atjèh is de slavernij in de Gajö- en Alaslanden 
in 1906 in pandelingschap omgezet en zijn alle 
pandelingen geregistreerd. In het geheole gou
vernement A'jèh en Ondcrhoorigheden kan de 
slavernij sederl 1908 als verdwenen worden be
schouwd. Ter Sumatra's Oostkust werd op het 
eind der 19e eeuw de slavernij in pandelingschap 
omgezet, welke regeling in 1905 ook werd ge
troffen in de nieuw ingelijfde Batakscho land
schappen Simëloengoen en Karolunden. Voor de 
algeheele afschaffing werd 1 Januari 1910 als 
eind ermijn gesteld.

In enkele zelf besturende streken in do Wester- 
afdeeling van Borneo zooals Tajan, Sanggau, 
Simpang en Simang kwamen verschillende 
instellingen voor, dio het midden hielden tus- 
schen slavernij en pandelingschap. In Sin'ang 
werd in 1891 aan de slaven het recht toegekend 
om zich voor ƒ 100.- vrij te koopen. In het met 
Sinlang ge-lot en politiek contract werd bedon
gen, dat bedoelde toestand van slavernij op 
5 Juli 1903 zou ophouden to bestaan. Toch 
komen daar thans nog enkele slaven voor.

In de Zuidtr- en Oosteraldccling van Borneo 
worden door do Sultans van Koe ei en Pa«ir in 
J877 verordeningen ui gevaardigd tol regeling 
eener geleidelijke afschaffing van do slavernij, 
waarbij o. rn. w'erd bepaald dat geen nieuwe 
slaven noch pandelingen meer mochten worden 
aangenomen, dat .slavenkinderen beneden 16 
jaron vrij zouden zijn en dat na September 1886 
geen slavernij of pandelingschap meer geduld 
zou worden. Ter betere con.rölo op de handha
ving van hot verbod van invoor van slaven werd 
in J880 door den Resident een registratie dor 
slaven gelast, aan welke bevel in Boeloengan eerst 
in 1892 gevolg werd gegeven, logelijkeriijd wer
den do slaven omgezet in pandelingen met een 
maximum schuld van / 250.-, welke elke maand 
met ƒ 2.50 verminderde en ook vorder elk 
oogenblik bij gedeel en al losbaar was. Op 
7 Mei 1895 werd door Koe.ei eene gelijke rege
ling getroffen met een maximum-schuld van

/ 100.-, jaarlijks verminderendo mot f 16.- Bij de 
registratio gaf de familie van den Sul.an aan al 
hare slaven do vrijheid.

In 1897 volgden Goenoeng Taboer en Samba- 
lioeng het voorbeeld van Boeloongan. Ten sl stte 
word in Koet ei op 7 Mei 1905 en in Boeloengan 
op 21 Maart 1906 allo slavernij on pandeling
schap afgeschaft. Aangenomen kan worden, dat 
zulks thans ook hot geval is in do beide andere 
rijken. Ook in Pasir en Boven Mahakam b door 
de invoering van rechtsrreeksch bestuur aan die 
instellingen een eind gemaakt. Op de Sangi- en 
Talavd eilanden werd reeds in 1889 de afschaf
fing der slavernij bij plakkaat van de Radja’s 
bevolen en op een reh van den Resident overal 
aan de bevolking bekend gemaakt. Dit voor
beeld word in 1903 door Bolaang Mongondou 
on in 1905 voor de overige zelfbesturen in de 
afdeoling Menado gevolgd. In de zelfbesturen
do landschappen der afdeeling Midden Cele- 
be3 (re-iden ie Menado) werden de laatste nog 
aanwezige slaven en pandelingen ul imo Febru
ari 1911 in vrijheid gesteld. In Zuid- Bali werden 
de slaven geregistreerd en geleidelijk vrijgelaten. 
In de landschappen Badoeng en Kloengkoeng 
behoort de slavernij sedert 1908 tot het verleden, 
in de landschappen Tabanan en Karangasëm 
sedert 1909. In het landschap Bangli is op 
31 Augustus 1910 en in het landschap Gianjar in 
1912 een eind aan de slavornij en het pandeling
schap gekomen. Wat Lombok be reft is bij artikel 
1 van de ordonnantie in Ind. S b. 1901 no. 286 
bepaald, dat alle slaven van niet-inheemsche 
afkomst vrij zouden zijn, terwijl krachtens arti
kel 1 van de ordonnan ie in Ind. S*b. 1901 no. 287 
onder do inheemsche bevolking alleen zij als 
lijfeigenen (sëpangans) zouden worden aange
merkt, die op 1 Octobor 1901 als zoodanig bij het 
bestuur zouden zijn geregistreerd. De na dien 
datum uit slaven geboren kinderen zouden vrij 
zijn, terwijl elke slaaf het recht had om zich vrij 
te koopen. In 1905 werden de overblijvende 
sëpangans op aandrang van het bestuur vrij ver
klaard.

In een aantal zelfbesturen op Flores,.Soemba 
cn de eilanden van de Solor- en .4/or-archipeLs zijn 
door het bestuur maatregelen ge roffen tot ge
leidelijke vrijmaking van do daar nog aanwezige 
slaven en pandelingen. Ton aanzien van het 
landschap Soembawa werd bepaald, dat op ul imo 
Maart 1910 alle slaven en pandelingen moesten 
verdwenen zijn.

In hot algemeen kan worden gezegd, dat 
slavernij thans beperkt is tot do binnenl inden 
dor nog onvoldoende aan ons gezag onderworpen 
streken.

Literatuur : F. Valentijn, Oud en Niouw Oost- 
Indic; T.Stamford Raffles, History of Java; J. 
Crawfurd, History of the Indian Archipel ago; 
Lady Raffles, Men-,oir of the lifo and public ser
vices of T. Stamford Raffles; G. J.C. S(chnei her), 
Geschiedkundig Overzigt van den toestand der 
slaven in Nederlandsch-Oost Indië en van de 
maatregelen der Rogeering tot vorbo ering van 
hun lot (Bijdragen tot do kennis der Nederland- 
sche on vreemde koloniën, bijzonder bot rekkelijk 
de vrijlating der slaven, jaarg. 1846); Mr. L. W. 
C. Kouchonius, Handelingen dor Regering en der 
Staten-Goneraal betreffende het Reglement op 
hot beleid der regering van Nederlandsch-Indië; 
Mr. C. F. Tollens, Verzameling van bepalingen,
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weinig gebruikt, ofschoon het in groote hoeveel
heden en afmetingen te krijgen is.

SLOET VAN DE BEELE (Mr. LUDOLP 
ANNE JAN WILT, Baron). Geboren te Voorst 
den 23 (of 28) Maart 1806, uit het huwelijk van 
J. A. J. Bn. Sloot van Oldhuis met J. J. S. Vis, 
studeerde te Utrecht in de rechten en pro
moveerde den 17 Maart 1830. Hij vestigde zich 
als advocaat en procureur to Zutphen, nam in 
hetzelfde jaar (1830) vrijwillig dienst bij de Gel- 
dersche schutterij, bracht het tot Ion luitenant 
en hervatte eerst in 1834 zijn praktijk, zond er - 
deel te hebben gehad in de eigenlijke krijgsver
richtingen tegen België. In 1835 werd hij tot 
wethouder van Zutphen benoemd, in 1838 tot 
rechter-plaatsvervanger in de arrondissements
rechtbank aldaar, in 1S41 tot houtvester in hot 
2e jachtdistrict, in Nov. 1847 tot griffier der 
Staten van Gelderland. Van 9 Sept.—7 Oct. 
1848 was hij buitengewoon lid van deTweedo 
Kamer der Staten-Gcn. en werd 31 Mei 1860 
aangesteld tot Voorzitter van den Raad van toe
zicht op do spoorwegdiensten. In het volgend 
jaar, 23 Juni, werd hij tot Gouv.-Gen. van Ned. 
Indië benoemd, aanvaardde het bewind 19 
Oct. van dat jaar, en vervulde deze functie tot 
25 Oct. 1866, toen hij op verzoek eervol werd 
ontslagen en onmiddellijk naar Nederland ver
trok, zich vestigde te Leiden en later te Arnhem, 
alwaar hij overleed. Van Febr. 1868—Sept. 1871 
was hij lid van do Tweede Kamer; 19 Jan. 1875 
lid van den hoogen raad van adel en werd 31 
Mei 1876 benoemd tot curator der rijksuniversi
teit te Leiden en 21 Aug. 1877 tot president van 
dat college, welke functie hij tot zijn dood waar
nam. Hij overleed den 12en Dec. 1890 op 84 
jarigen leeftijd.

Zeer groot is het aantal geschriften, meest 
archiefstudiën, of over oudhollandsch recht, ge
nealogie, heraldiek, oudheidkunde van Gelder
land, enz., dat van de hand van Mr. Sloot 
verscheen, zoowel afzonderlijke werken als bij
dragen in verschillende tijdschriften; aangezion 
geen van alle betrekking hebben op Indië, kun
nen ze hier onvermeld blijven. Hij ijverde voor 
de studie der inlandscho talen on zond den indo- 
loog Friedrich naar de Lampongs voor hot be- 
studeercn der belangwekkende lettorkundo van 
dat gewest. Zelf bracht hij eeno verzameling Lam- 
pongsche handschriften bijeen, later uitgegeven on 
toegelicht door V. d. Tuuk.

Tijdens het bestuur van G.-G. Sloot haddon in 
Indië verschillende expediliën plaats; zoo naar 
de bergdistrieten Manipa en Toeroengan (1862); 
Mandar (1862); Toradja-landon (1863), alle iu 
het gouv. Celebos en Onderli.; Nias (1803), Co- 
ram (1864 en ’65); legende vorsten van Asahan, 
Sërdang etc., Ier Oostkust van Sumatra 
(1865) en worden len slotte de Pasoemah-landen 
ingelijfd (1866). Andero belangrijke feiten zijn: 
De bevolking in de ros. Amboina en Onderli. 
werd ontheven van de verplichte teelt en lovering 
van kruidnagelen (1863); de gouv. kancel- on 
indigo-cultures op Java worden ingetrokken 
(1865), alsmede do pacht der visscherijen iu 
N.-I. (1864); do blandongdiensten werden afgo- 
schaft en het reglement voor hot beheer der 
houtbosschen op Java en Madoora ingevoerd 
(1866); de oprichting van kamers van koophandel 
en nijverheid had plaats (1863); vorder werden 
de wot tot regeling van de wijze van beheer on

niet in het Staatsblad van Nodorlandsch-Indië 
opgenomen, 1808—1S56; Mr. H. D. Levyssohn 
Norman, De Britscho heerschappij over Java en 
Onderhoorighcdcn (1811—1816); Mr. J. H. J. 
Hoek, Het herstel van het Nederlandsch gezag 
over Java en Onderhoorigheden in do jaren 1816 
tot 1S19; Bijlagen der Handelingen van de Sta- 
ten-Generaal, Tweede Kamer, 1858—1859; Ko
loniaal Verslag, 1849—1915; Boudewijnso on 
Van Soest, De Indo-Nedorlandsche wetgeving; 
H.R. Rookmaker, Slavernij in Nederlandsch- 
Indië, Nieuwe Roiterdamsche Courant 4 en 5 
Juni 1902; „De slavernij in Nederlandscli-Indië”, 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 22 en 23 Janu
ari 1907; „Slavernij en pandelingschap” door 
L. M. Vonck, no. S van de Berichten en Mede- 
deelingen van de Vereeniging van ambtenaren 
bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch- 

,Indië (1909);)(Mr. Ph. Kleintjes, Staatsinstellin- 
N. I.,..3e'IiÓrziène uitgave (1917) Deel I,gen van 

blzril4-125.
SLAWI. District met gelijknamige hoofdplaats 

van de cöntröle-afdceling Protjot, afdeeling en 
regentschap Tëgal, residentie Pëkalongan. Het 
district heeft eene oppervlakte van ± 90 K.M.2, 
heeft 3 onderdistricten en telt 51 desa’s met, op 
het einde van 1905, ± 89.000 zielen, waaronder 
bijna 90 Europeanen en ± 1100 Ckineezen. Het 
district heette vroeger Doekoeh-waringin.

SLÉMAN. District van de contröle-afdeeling, 
het regentschap en de afdeeling Indramajoe, resi
dentie Cheribon; met 28 desa’s en ± 53.000 inwo
ners, waaronder enkele Europeanen en 660 Chi- 
neezen (einde 1905). De hoofdplaats Djatibarang 
ligt aan de spoorlijn van Batavia naar Cheriboiij 
aan het punt, waar deze, eerst recht Oostwaarts 
gaande, zich Zuid-Oostwaarts ombuigt. Hier be
gint ook de stoomtramlijn naar Indrama
joe.

SLÉMAN. Een der drie regentschappen in de 
residentie Djokjakarta, waaruit Mataraman (zie 
aldaar) bestaat. Het regentschap wordt door de 
kali Krasak van de residentie Këdoe gescheiden 
en verder ten W. begrensd door do kali Progo, 
welke het scheidt van het regentschap P 'ngasih. 
In het Z. en O. wordt Sléman begrensd door de 
hoofdplaats Djokjakarta .en de regentschappen 
Bantoel en Kalasan. Het Noordelijk deel van het 
regentschap behoort tot de Z. hellingen van den 
Mërapi; het Zuidelijke gedeelte wordt ingenomen 
door kwartair terrein. Het is verdeeld in 7 distric
ten; nl. Godéan, Djoemënëng, Mlati, Ngidjon, 
Gamping, Klègocng en Balong. De gelijknamige 
hoofdplaats van het regentschap is gelegen aan 
de kali Bëdog, 11 kilometers ten N. van Djokja
karta en aan den weg, tevens stoomtramlijn, van 
daar naarMagëlang. Europeesche landbouw in dit 
regentschap wordt gedreven op 14 ondernemin
gen, waarvan 7 voor tabak en 7 voor suikerriet. 
Einde 1905 tolde dit district ± 224.000 Inlanders; 
omtrent de Europeanen on Chineezen ontbreken 
de gegevens. Als Hindoeoudheden worden ver- 

f meld 18 beelden te Karanggëneng en de badplaats 
•/? ., (‘Ja t' Sindanglërak te Ngëpas. 
v/- 7 SLIKBRONNEN. Zie MODDER WELLEN 

/ , SLOANEA SIGUN Schum. Fam. Elaeocar-
paceae. Mërantong (jav.), Bëlëkëtèbèk (soend.). 

j Vrij hooge tot hooge boom, op Java tot op 
1600 M. verspreid groeiend, soms ook wol in 
groot aantal bijeen. Het hout is waarschijnlijk 
zeer geschikt voor pakkisten, maar wordt

U
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verantwoording dor geldmiddelen van N.-I 
(18G4), zoomede heb wetboek van strafrocht voor 
Europeanen afgekondigd (1866); oene herziening 
van het passenstelsel voor inlanders en daarmedo 
g.g. op Java en Madoora vond plaats (1863) enten 
slotte werd een nieuw reglement op de brievenpos- 
terij ingevoerd (1863), zoomede een aanvang ge
maakt mot het aanleggen van den spoorweg Se- 
marang—Vorstenlanden en concessie verleend 
voor het aanleggen der lijn Batavia—Buitenzorg 
(1864). Te Bandoeng werd eene kweekschool voor 
inlandsche onderwijzers opgericht; de lijfstraffen, 
door de poli.ierechtors opgelegd, werden afge
schaft, en de ingenieur S. E. W. Roorda v. Eysinga, 
auteur van den bekenden Vloekzang, naar Neder
land verbannen.

Literatuur^M. A. van Rhed e vandey Kloot^ 
Do Gouv.-Gen. en Comm.-Gen. van N.-I., 
*8 Gravcnhage, 1891 en H. Kern, LevensbericE- 
van L. A. J. W. Bn. Sloet van de Beele, in Jaar
boek v. d. Kon. Akad. v. We'ensch. 1891, bl. 39.

SLOETIA SIDEROXYLON T. et B. Fam. 
Moraceae. Tempinis (mal.), Kapini, Pindis 
(minangk.). Hooge boom van Sumatra en de 
S:raits, vaak genoemd Riouwsch ijzerhout. Het 
zware, harde, donkerroodbruine hout .is een 
van de kostbaarste houtsoorten. Het wordt 
noch door de witte mieren noch door dcpaalworm 
of schimmels aangetast en het wordt daarom 
voor allerlei doeleinden, waarbij het op groote 
duurzaamheid aankomt, gebruikt. Het is te 
betreuren, dat het slechts in beperkte hoeveel
heden te krijgen is.

SLUIPWESPEN. Zie WESPEN.
SLIJK-ROLLE. Aldus noemt men in do Mo- 

lukken de in de modder levende longslak Auri- 
cula midae, de Midas-oor van de verzamelaars. 
(Zio GA^’ROPODEN).

SLIJMAPPEL. Zie AEGLE MARMELOS.
SLIJMVISSCHEN (Blenniidae) behoorende tot 

do Jugulares, Acanthopterygii (zie VISSCHEN). 
Zijn in den Indischen Archipel vooral vertegen
woordigd door do vele soorten van het geslacht 
tialarias; onbeschubdo, kleine vischjes, waarvan 
het manne je dikwijls een paar boweegelijke 
horentjes op den kop draagt. Zij leven voorna
melijk op riffen.

SMEEDKUNST. Zie METAALBEWERKING.
SMILAX. Plantengeslacht der Liliaceae, waar

van een aantal soorten in den Archipel voorko
men. liet zijn klimplanten, vaak met stekels, on 
groene, weinig in het oog vallende bloemen. 
Van Smilax China wordt dc wortelstok uit 
Singapore aangevoerd en op de pasars onder 
den naam Gadoeng sabrang of G. tjina (mal.) 
als geneesmiddel te koop aangeboden. Van 
Sm. leueophylla worden de zeer jonge stengels 
op do wijze van asperges gegeton. Smilax zoylani- 
ca schijnt als surrogaat voor Sm. China gebruikt 
te worden. (Inl. naam kajoe tjina oetan i'i do 
Molukkcn). Van enkele andere soorten zijn do 
vrij groote, op druiven gelijkende vruchten 
eetbaar.

SMITAU. Onderafdeeling van de afdeoling Sin
tang, residentie Westcrafd.eling van Borneo, on
der een Controleur B.B. met standplaats Smitau, 
bestaat uit de voormalige zelfbesturendo land
schappen Silat, Salimbau, Soehaid, Djongkong en 
Piasa, do stroomgebieden van do Empanang-, 
Söbroeang- en Embaurivieren, zoomede do 
Batang Looparlanden. Do oppervlakte bedraagt

8430 K.Ma. en het aantal inwonors werd uit. 
1915 geraamd op d: 19.000 Dajaks, d: 5.300 
Malciers, cn d: 600 Chineezen en andere Vreemde 
Oosterlingen. Ten N. grenst de onderafdeeling 
aan Serawak, waarmede onze ambtenaren her
haaldelijk aanraking hadden, vnl. tengevolge 
van ongeregeldheden en snelpartijen van de op 
wederzijdsch gebied wonende Batang Loepar- 
Dajaks. De hoofdplaats Smitau is een onbe
duidend, zeer weinig bevolkt plaatsje met weinig 
handel en vertier. Sedert 1905 is een missie van
de R. K.orde der paters Capucijnen in de onder 
afdeeling werkzaam.

Literatuur: J. J. K. Enthoven, Bijdragen 
tot de Gcogr. van Borneo’s Westerafd. T. A. G. 
1903 blz. 110 vlg. en 199 vlg. en de daarbij op- 
gegeven bronnen.

SNANGAN (daj.). Zio WEZELS. 
SNEEUW-GEBERGTE. Zie NASSAU-GE- 

BERGTE. J-: '
SNIPACHTIGE VOGELS. Tot deze rekenen

I

wij in de eerste plaats snippen (Zie aldaar) en 
verder strandloopers, ruiters, wulpen, grutto’s 
en steltkluiten. Van strandloopers komen een 
aantal soorten op den trek in Indië voor; zij 
worden bij de Javanen, evenals de ruiters, met 
den naam van tiril of trinil aangeduid. Tot de 
grootste soorten van strandloopers behooren 
Tringa comdus, ook in Nederland voorkomend 
en de nog een weinig groot ere Tringa crassiros- 
tris, die in Oost-Siberië zijn broedplaatsen heeft. 
Onze bonte strandlooper, Pelidna alpina en de 
breed bek-strandlooper, Limicola platyrhyrcha, 
zijn eveneens in den Archipel waargenomen, 
ook de franjepoot (zie aldaar). Van het geslacht 
Leimonites, waartoe de kleinste vormen behooren, 
is een drietal soorten waargenomen, die onder
ling slechts weinig verschillen en veel overeen
komst vertoonen met Leimonites minuta. Van de 
ruiters noemen wij de ook ten onzent voorko
mende boschruiter, Totanus glareola, en de 
groenpoot-ruiter, Glottis glottis, terwijl de in 
Indië waargenomen tureluur, Totanus eurhinus, 
tot den Oostelijken vorm behoort e t van de onze 
onderscheiden is door de meerdere grootte. Ook 
onze oeverlooper, Tringoides hypoleucos, is geen 
zeldzame trekvogel jn den Archipel.

Wulpen zijn in een drietal soorten in bijna 
den geheolen archipol waargenomen; twee ervan 
zijn zeer nauw vorwant met de gewone en de 
regenwulp, Numenius arquata en N. phaeopus. 
Ook onzo grutto’s (Limosa) zijn door nauwver- 
wante vormen vertegenwoordigd, en gelijk de 
voorgaande soorten, alleen op den trek waarge- 
romen. Steltkluiten, wit-en-zwarte vogels met 
zeer lango roode pooten en in tegenstelling met 
de gowono kluit weinig opwaarts gebogen snavels, 
komon in twee soorten voor, Himantopus himan- 
topus en leucocephalus.

SNIPKWARTELS. Do snipkwartels gelijken op 
den gewonen kwartel, onderscheiden zich ech
ter van deze door het gemis van eigenlijke 
staartponnon en door langere pooten met slechts 
3 teonen; soms is de achterleen aanwezig, maar 
steeds zeer kort. De wijfjes zijn altijd grooter en 
mooier gekleurd dan do mannetjes; deze laat
ste zorgen voor het uitbroeden der eioren en het 
opvoed en van do jongen. Do meest bekende is 
Turnix pxignax, do Vechtkwartel der Europea
nen; drigoel(voor het manno jo),gömak (voor het 
wijfjo) (jav.), poejoeh (mal.) Zio ook onder

V
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ber lot ongeveer half Februari niet zeldzaam is, 
ja zelfs waar kudden weiden, talrijk voorkomt; 
kort voor zonsondergang vallen ze daar neer en 
laten zich zelfs niet door schoten verdrijven, ko
men dan slecht s lat er wanneer de d uis‘ ernis is in- 
ge'.reden; deze weiden worden zoo halsarrig be
zocht wegens gemis van natie rijstvelden aan de 
Oostkust; bij dag vindt men ze wel eens langs 
natte straal goten. Deze beide soorlen laten zich 
lichtelijk onderkennen van Scolopaz saturata 
door hun geringere grootte, lichter kleur en kop 
versierd met de welbekende witte stropen. Een 
gansch anderen indruk maakt do Bast aard snip, 
Konings ip of Goudsnip, Rostratula capensis, mot 
haar zacht gebogen snavel en hooge poolen; deze 
vogel komt in Afrika voor zoowel als in het warme 
gedeel o van het Indische vasteland, Gn, wat 
ons van belang is, op de Groote Soenda-eilxndon, 
waar hij wordt aangeroffen van November tot 
April; het vleesch is even smakelijk als dat van 
de Watersnip; deze vogels leven in het riet en in 
moerassen, soms op droge gronden tusschen strui
ken; zij liggen gedurende do hitte op den grond; 
zij vliegen langzamer dan do Watersnippen; eene 
anatomische bizonderheid is, dat de luchtpijp 
over het geheele borstbeen loopt en vier kronke
lingen maakt alvorens de long te bereiken. Van 
verre reeds is deze vogel van de andere Snippen te 
kennen aan de meer elegan e houding, donkerder 
olijfkleur der bovendeden, en hot zuiver \vi aan 
den buik. De Javanen noemen dezen vogel blëkèk 
këmbang of pangoeng./)v

SNIJBOON. Zie PHASEOLUS VULGARIS.
SNIJWERK. Dit woord beslaat een onafzien

baar terrein in het inlandsehe levon. Het mes, 
het echte snij werktuig, Mal. pisau, vormt het 
voornaamste, soms zelfs het eenige gereedschap 
van den inlander. Het is meestal van staal ge
maakt en van een spitse punt voorzien; alleen 
in de minder beschaafde streken, op Niouw-Gui- 
nea en de talrijke eilandjes, welke dit grooto 
land omringen, waar de ijzerbewerking weinig 
of niet bekend was, diende een geslepen steen- 
scherf als gereedschap, een primitief voorwerp, 
dat echter door de oude Papoea's blijkens hun 
werkstukken vaardiger werd gebruikt dan de 
later ingevoerdo en meer geschikte Europcescho 
messen. Dat mesje is een onafscheidelijke met
gezel van den inlander; in huis maakt hij er 
allerlei nuttige huishoudelijke voorwerpen mode 
en zelfs op reis gaat het mede naast het zwaard 
als wapen tegen verveling. De Timorees bergt 
het in zijn sirih-zak en de Dajak reserveert voor 
zijn „njoe” een plekje naast de scherpe kling 
van den mandau, een zoo algemeen Dajaksch ge
bruik, dat geen behoorlijko mandau zonder dit 
mesje te denken is. De scherpe punt dient als 
boortje, dat herhaalde malen omgedraaid een 
breed gat met schuin toeloopende wanden doet 
ontstaan; de snede dient verder om vlakken af te 
schaven en te ronden.

Doch boven dit veelvuldig gebruik, boven deze 
utiliteitswaarde staan de aesthetische eigenschap
pen, welke dit eenvoudige volkswerk van bizon- 
dere waarde doen zijn, hooger zelfs dan men uit 
do weinige werktuigen zou mogen opmaken. Daar, 
waar het echte mannenwerk, de koper- en ijzerbe- 
werking, zich veelal niet bovo de meest eenvoudige 
gebruikswaarde heeft kunnen verheffen, is steeds 
in het snijwerk meerdere ontwikkeling te bespeu
ren. Ja zelfs op eilanden als Nias, waar het

DRIGOEL, alwaar als Javaanscho naam voor 
hot. wijfje minder juist gomma is opgegeven. Vol
gens het Javaansche woordenboek zou hol man
netje ook bëntjé beeten. Deze vogel wordt op 
Java, Banka, Billi on en Sumatra gevonden en is 
hoofdzakolijk bruin gekleurd met donkere golf
lijnen, zwarte vlekken en witte streepen op don 
rug; do keel is bij het mannejte licht gekleurd, bij 
het wijfje zwart. De wijfjes, robuster gebouwd 
dan de mannetjes, worden tot vechten afgericht. 
Een goede kampvechter is den inlander even 
dierbaar als zijn tortelduif. Zij worden gevangen 
door een in een kooi opgesloten wijfje, dat do 
kamplus igodoor haar roep lokt, waarna zij door 
de eigenaardige inrichting der van een valdeur 
voorziene kooi gevangen worden. Eene andere 
vangmethode is die met strikken en drie an- 
dige vorken, die in de pas gesneden padi- 
velden onder heb stroo verborgen worden. 
Nog moeilijker dan het vangen is het tem
men en opkweeken, waaraan veel tijd en zorg 
besteed moeien worden. De snipkwartel van Ce- 
lebes wordt onderscheiden onder den naam T. 
rujilatus; van dezen sch'ijnt die van Soembawa, 
T. powclii, af te wijken door heb ontbreken van 
de roodbruine kleur van buik en dijen; T. macu- 
losa van Zuid-Celebes en Zuid-N.-Guinea komt 
ook op Australië voor, de schouder vederen zijn 
met een geelgouden of stroogelen rand versierd; 
lichter gekleurd dan deze is de zeldzame T. rufes- 
cens, slechts bekend van de Timor-groep.

SNIPPEN. Heb aantal soort en van S -ippen dor 
eilanden van den O -I. archipel is gering; slechts 
een zevental is bekend, met inbegrip van de toe
vallige verschijning van trekkende of afgedwaal
de exemplaren. Scolopaz saturata is reeds lang 
van Java bekend; vreemd genoeg is deze vogel 
nergens anders in den Archipel gevonden; in 
N.W. Nieuw-Guinea komt een zeer nauw ver- 
wan atorm, Scolopaz rosenbergi, voor; beide vor
men behooren tot de zeldzaamheden. Eene nauw
keurige beschrijving is overbodig, wanneer opge
merkt wordt, dat saturata minder groot is dan 
onze gewone Houtsnip, doch een langeren bek 
heeft; zij is somberder gekleurd in heb algemeen 
dan de gewone Houtsnip, Scolopaz rusticola; ro
senbergi is een weinig donkerder van kleur dan 
saturata en iels grooter. Op Obi-Major,leeft een 
zeer zeldzame snip, Neoscolopaz rochusseni, ter
stond van Scolopaz saturata te onderkennen door 
de gedeel elijk naakte beenen, terwijl deze bij 
saturata bevederd zijn tot aan heb loopbeen; ove
rigens donkerder gekleurd dan de gewone Hout
snip, komt hij vrijwel meb deze in kleur overeen, 
echter overtreft hij haar in grootte en krachtiger 
en langer snavel; het eenige typische exemplaar 
is in het Leidsch Museum/ De in het hooge Noor
den broedende Gallinago'slenura, jav. blëkèk, be
zoekt onzen Archipel in grooten ge.ale bij gelegen
heid van den win erlrek; van November tot April 
wordt deze vogel algemeen gevonden op Sumatra 
enJava,lerwylopBorneo enMolukken van tijd tot 
lijd eene aanverwanle soort, G. megala, zich ver
toont, die in Oost-Siberië broedt. Dr. S. Müller 
verhaal , dat G. stenura op rijstvelden en in moe
rasachtige streken zeer talrijk is, dat hare ge
woon! en absoluut overeenkomen met die van 
onze gewone Watersnip, G. gallinago, die uilerst 
zelden op Java voorkomt, en dat zij bij het op
vliegen hetzelfde geluid laat hooren als deze. Op 
Oost-Sumaira, zegt Dr. Hagen, dat zij van Octo-
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vrouwelijk vlechten on weven alle sierkunstigo 
opvatting mist, is in het snijwerk der mannen 
iets bizonders te vinden. Bij Papoea’s, Timoreo- 
zen, Dajalcs, Balineezen en Bataks staat hot dan 
ook bovenaan in de rij der volkstechniekcn, een 
ornamentale, een decoratieve kracht toonond, 
welke niet in gelijke mate bij de andere produc
ten kan worden aangewezen.

Dit is een volkomen natuurlijk verschijnsel. 
Geen techniek komt zoo geheel overeen met den 
aard van den inlander, als het snijden. Het vor
dert geen bizondere krachtsinspanning, alleen 
taai ged uld en cenigc vingerkracht, die tot precies, 
werken in staat stellen. Het eischt absoluut geen 
ingewikkelde opzet of inrichting, die geregeld 
doorwerken en een goed gedacht overzicht nood
zakelijk maakt. Komt het heden niet klaar, dan 
morgen, of overmorgen. Het is een echt werkje 
voor den geboren knutselaar, die onze Wester- 
sche doorzettingskracht en onze tijdswaarde niet 
kent. Een geschikte houtsoort of een mooi stuk 
bamboe vindt hij toevallig op een tocht in het 
bosch, neemt het mede en als hem do lust be
kruipt, wat te maken, zoekt hij het op en begint 
te snijden. Eerst de randen en wat lijnen, die zoo 
ongeveer de verdeeling aangeven! Dan legt hij 
het weer weg en het begonnen werk blijft soms 
dagen liggen. Bij een ijverige bui wordt het weer 
begonnen en naar tijd en lust het veroorloven, 
voortgezet. Volgens onze begrippen traag en lui, 
maar toch een werkwijze, die aan het gemaakte 
bizondere kwaliteiten geeft. De man werkt alleen 
als hij zich gedisponeerd gevoelt, als hij werkelijk 
behoefte voelt om door te gaan. Is dit niet het 
geval, dan blijft het werkstuk grof en primitief; 
gaat hij door, dan ontstaan die raak-uitgesneden 
ornamentaties, precies gesneden, het kalme, 
rustige aspekt, dat die versieringen voor ons 
zoo aantrekkelijk maakt.

Toch is het niet iedereen gegeven om werkelijk 
sierkunstenaar te zijn. Bij de Kajan’s en Bahau’s 
vermeldt Dr. Kieuwenhuis, dat bij de intrede 
der puberteit de meisjes zich gaan oefenen in 
het vlechten en versieren mot kralen, do jongens 
in het snijden in hout en been of in het ontwerpen 
van patronen. Die arbeidslust wordt dan bevor
derd door het beginnend verkeer tussehon bcido 
seksen, die van weerszijden zich bezighouden 
met het maken van fraaie geschenken. Doch na 
het huwelijk eindigt die ongewone activiteits- 
periode en slechts do weinigen, dio bizondcron 
aanleg hebben, ontwikkelen zich tot meesters, 
soms tot buiten hun stam bekend. Daarbij komen 
nog allerlei boperkendo bepalingen. Bijv. hot 
snijden in hertshoorn is alleen hun geoorloofd, 
die eenige tochten hebben meegemaakt. Dit ma
teriaal mag bij oogsten een maand lang niet 
gebruikt worden om do rijstzielen niet to ver
schrikken, wolko onthouding evenzeer bij zwan
gerschap der eehlgcnooto verbindend is. Maar 
heeft hij eindelijk zekor meesterschap bereikt, 
dan voelt do Kajan-Dajak zich meer dan ge
woon monsch en onder do bizondere bescherming 
van een goeden geest to staan.

Die eigenaardige arbeidswijze geeft tevens aan 
hot Indonesische snijwerk een beperkt karakter. 
Uitvoerig snijwerk, zoo toepasselijk bij uit
sluitend houten huizen, komt lang niet alge
meen voor en rxen moet bepaald op Sumatra, 
Java, Celebes en vooral op Bali komen om oon 
verzorgde versiering van het huis of van don

tempel to vinden. En zolfs daar worden 
groote, heorschende partijen in do versiering ge
mist, do ruime, architecturale opvatting. Het 
is doorgaans een aaneenschakeling van kleine 
motieven, oms geraffineerd doorwerkt, maar 
als geheel to verbrokkeld om een machtigen in
druk to maken. Vandaar tevens, dat de groote 
artistieke waarde bij het Indonesisch snijwerk in 
de bewerking van kleine voorwerpen het meest 
algemeen to vinden is, meer schuilt in do sier
kunst dan wel in de beoldende kunsten.

Het materiaal, dat hiervoor vooral in aan
merking komt, is de bamboe, die met weinig 
moeite tot tabakskokers kan worden verwerkt 
en met bepaalde voorliefde wordt versierd.

De eenvoudigste vorm hiervan is het inkrassen. 
Met do spitse mespunt wordt de epidermis door
gesneden en uit een complex van lijnen een 
ornament gevormd. In het eerst zijn die fjjne 
lijntjes weinig zichtbaar, maar tijdens het ge
bruik nemen ze allerlei vuil op, dat als donkere 
vulling hot ornament tamelijk goed laat uit
komen. Men kan deze bewerking het beste aan
duiden met graveeren, daar uitsluitend met lijnen 
wordt gewerkt en niet met vlakken. Om dit 
geheel bijeen te houden wordt hot fond meestal 
voorzien van schuine lijntjes, die elkaar kruisen 
en zoo gearceerd donkere partijen vormen.

Dit gegraveerde bamboe-ornament is vrijwel 
algemeen in den Archipel. Men vindt hot o.a. op 
bamboekokers van Ned. N.-Guinea, Ceram, Ter- 
nate, Flores, Soemba, Oost-Timor, Z.-Celebes, 
Riouw en op geheel Sumatra. Deze opvol
ging geeft tevens in het algemeen de successie
velijke stijging in ornamentwaarde aan met het 
Bataksche bamboe-ornament als hoogste punt. 
Waar men bijna overal den bamboekoker afsluit 
met een cirkeltje uit pompoenenschil of met een 
primitieven stop, komt hier de Bataksche aristo
cratie te voorsc ijn met fraai afgewerkte deksels, 
die breed en mooi glimmend zwa t het gele bam
boe afsl iten. Het ornament is rfgesloten door 
horizontale banden mot fijne detailleering en 
het zoo gevormde veld is gevuld met teere 
spiralen en dooreengestrengelde lijntjes. Daar
nevens een zorgvuldig uitgevoerde arceering, 
die liet lijngewcmel versterkt, den nadruk legt 
door vorming van klein', donkere vlakjes. Ook 
laat men hier e sned n volloopen met een 
bruine verfstof, die zich eventjes onder de bam- 
boehuid verspreidt en wazig do lynen vergezelt. 
Do Toradja’s maken met eenvoudige motieven 
schitterende versieringen op hun bamboe-kokers.

Op dit gegraveerde werk volgt het echte 
snijwerk, waarbij door diepe, dus grovere sno ien 
do epidermis zoo ver doorgesneden is, dat naar 
willekeur dezo afgespleten kan worden. Vanzelf 
ontstaat een ldooker ornament-karakter, hot 
mannelijko, naast het tcore, vrouwelijk graveer- 
work.

Voor den oppervlakkigcn beschouwer van snij
werk en ornament zal dit ondorscheid van weinig 
belang zijn. Maar toch zit er dieper waardo in, 
dio juiste dotermineering wenschelijk maakt. 
Men vindt bijv. onder do Bataksche kokers ge
sneden exemplaren, o.a. in hot Britsch Museum 
to Londen. Dezo wijkon zoozeer af door orna- 
montbehandeling — er is to Londen bijv. één 
met do voor bamboe-ornament zoo zeldzame 
mcnschonfiguur — dat zij oen bopaalde groep 
vormen, scherp gescheiden van do bokende
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Brocnei in het Britsch Museum — van Noord- 
Borneo, die beide een zoo grooto overeenkomst 
toonen met de prachtigo exemplaren door Dr. 
Niouwonhuis meegobracht, dat een nauwgezet 
vergelijkend onderzoek wenschelijk wordt. Op 
meesterlijke wijze is hier mot een zoo gevaarlijk 
motief, de spiraal gewerkt, een elegant geheel, 
dat deze Dajakscho snijwerken naast die der 
Bataks en Wcst-Timoreozen tot de meester
stukken in don Archipel maakt. Een eigenaardig 
feit bij dit snijwerk is hot overheorschcn van 
do toempal-verdeeling, dat echte, Indonesische 
siermotief, elders alleen bij vlechtwerk en weef
sels algemeen gebruikelijk.

Het versterken van snijwerk door invulling 
van zwart is bovendien te vinden op de hoogst 
interessante beenen kokers van West-Timor, 
van zwart of wit op de besneden kalebassen, in 
do Timor-groep on N.-Guinea voorkomend. Dezo 
toch dienen om de sirih-kalk te bewaren en geven 
alzoo een ongezochte aanleiding om de ge
sneden lijnen met kalk in te vullen. Een meor op 
zichzelf staande versiering met wit is daaren
tegen op de Dajaksche pagaaien te vinden.

Deze versieringen zijn alle in den engston zin 
van het woord: vlakornament.

Het snijwerk op bamboekokers van Padang 
en Palembang geeft een geleidelijken ovorgang 
aan. Hierop komt gegraveerd ornament voor, 
waarbij het fond gevormd wordt door schuin- 
uitgesneden deelen en zoo regelmatig en zeker 
toegepast, dat hier het voor Indonesië zoo zeld
zame bas-relief op bamboe mag aangewezen 
worden, een primitieve uiting van reliëfwerk, 
zoo meesterlijk door Japanners beheerscht; een 
verschijning, die terugkeert in het basreliëf dor 
gesneden huisver ieringen in Midden-Sumatra.

Evenzeer een overgang tot relief-snijwerk 
geven de a jour gesneden ornamenten van Dajak
sche huizen en de prauw versiersels, die in het 
Oostelijk Archipel-deel algemeen worden. Beide 
worden op uitstekende punten toegepast en dit 
bepaalt de bewerking. Men tracht den overgang 
van huisnok tot de lucht geleidelijk te maken 
door het fond van het snijwerk weg te nemen.

Dezelfde afwisseling in aspekt tracht men 
ook op Sumatra — te verkrij

gen door polychroom ornament op planken te 
schilderen en daardoor het bewegelijke van hot 
plastiek ornament te krijgen.

Dit & jour snijwerk on de polyehroom-be- 
sehildering behooren nog tot liet echte, Indo
nesische siorgebied. Het plastiek ornament als 
mooio siervorm valt geheel er buiten, is een be
slist overblijfsel van den machtigen Hindoe- 
invlocd.

Op de eilanden, die wei ig geïnfluenceerd zijn 
gewordc", is bijv. het menschonbecld, hot 
zoo geliefd onderwerp van plastieke bohan- 
deling, primitief gebleven. Bij de Papoea’s 
staat het ornament op do korwar’s in geen ver
houding tot do hoekige menschenfiguren en 
zelfs de zoo artistieke Dajaks zijn niet in staat 
hun beelden eenige aantrekkelijkheid te geven. 
In hun plast ieko versieringen, waarvan de beenen 
mandaugrepen de beste zijn, bereikon zij in 
geenen deele de hoogte van hun vlakornament. 
De spiralen van dezen versieringsvorm zijn letter
lijk plastisch overgebracht, terwijl men in dat 
gewemol van fijne lijntjes rust tracht te brengen 
door het uitboren van groote gaten, het toepas-

Batak-versiering. Een sterker voorbeeld is op 
Timor te vinden, een sprekender, omdat het 
door voldoend studiemateriaal hier gelukt is, do 
herkomst van die groepen vast te stellen.

In Oost-Timor, vermoedelijk ook in het Mid
del deel, hecrscht bijna uitsluitend het gegra
veerde ornament. Dit Bcloneeschc ornament 
baseert zich deels op de meer dan sobere vulling 
met ruitjes en driehoekjes, die ook op Soemba, 
Flores en Zuid-Celebes gelijkend te vinden zijn 
èn op een weelderig ensemble van spiralen, dat 
kennelijk-verwant is aan het Alfoerschc ornament 
van Ceram en dat van enkele Dajakstammen. 
Typeerend voor do laatste drie is een eigenaar
dige fondvulling van fijne, schuine streepjes, die 
nu eens in de cene, dan weer in de andere richting 
loopen en die nog op geen ander snijwerk zijn 
teruggevonden.

Daarentegen op West-Timor — het land der 
Atoni Timor — zie Ten Kate, T. A. G. II, s. 
XI, 1 — verdwijnt dit gegraveerde ornament 
geheel, maakt plaats voor een gesneden ver
siering met zeer onafhankelijke eigenschappen. 
Het baseert zich op een merkwaardige verdceling 
van het cylindrische vlak, die met de gebruikte 
motieven in nauw verband staat. Het ornaments- 
karakter is koel en strak, wat vooral uitkomt 
bij vergelijking met het wufte Beloneesche. En 
evenals Prof. Haddon voor het ornament van 
Britsch N.-Guinea een bepaalde afdoeling in 
groepen heeft aangewezen, zoo kan ook hier een 
gedecideerde splitsing plaats vinden met scherp 
omschreven kenmerken. Al is het door onvol
doende herkomstopgave der voorwerpen niet 
mogelijk geweest, gelijk Prof. Haddon, deze aan 
de district verdceling te toetsen, toch wordt dit 
opgi wogen dcor de historische wanrde van dit 
ornament, dat blijkens het prachtig materiaal 
van het Leidsch Museum minstens zestig jaar 
in diezelfde groepverdeeling heeft voortgelcefd.

Wat dit West-Timoreescho snijwerk eveneens 
belangwekkend maakt, is de vorming van het 
fond. Bij enkele groepen is het ornament uitge
sneden tegen blank gehouden fond, bij andere 
in de omgekeerde verhouding. Bij beide is het 
wegnemen der epidermis vergoed door een in
vulling met zwarte was. Deze wordt op de 
bamboehuid ingewreven en hecht alleen daar, 
waar het snijden de ruige onderlaag heeft bloot- 
gemaakt. Een effen, zwart fond zou te zwaar 
doen tegen het gele, blank-gehouden ornament 
en vandaar dat de W.-Timoreezen dit oplichten 
met allerlei variëerende arceeringen, die inder
daad verschillende schakeeringen doen ont
staan, een geestige zwart-en-witkunst, die men 
op dat eiland niet zou vermoeden.

Dit opzettelijk invullen met zwart kan men 
slechts, gedeeltelijk terugvinden bjj enkele Pa
poea- en Dajak-kokers. De arceering van liet 
W.-Timoreesche snijwerk en van het Indone
sische bamboe-graveeren wordt echter bij beide 
gemist. De Dajak van Centraal-Borneo ver
goedt dit door de kleinste fondverdeeling met 
zwart in te vullen en door de grootere met 
drakenbloed rood te kleuren: een gebruik, dat 
zelfs tot in de gemengde kuststreken is doorge
drongen.

In die half-Malcische streken vindt men een 
inin of meer floralisch ornament, dat schitterend 
overtroffen wordt door dat van Centraal-Borneo 
en — blijkens de bamboekokers uit Sërawak en

in deze doelen
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*en van grootero schaduwpartijen. Evenzoo de 
beeldstaven bij do Bataks.

Öm mooie plastiek in het Indische snijwerk 
te vinden moet men zich bepaaldelijk richten 
tot de versierde huizon op Java — helaas jam
merlijk verdwijnend — en op Sumatra, tot de 
tempelversieringen van Bali, voor werkelijke 
beeldende kunst tot dat laatste eiland en do 
prachtige krisheften en maskers op Java en Bali. 
Die Balineesche beelden en die wapenversierin- 
gen vertoonen dezelfde eigenschappen; als de 
.laatste een vogel- of mensch-figuur bedoelen 
en geven, staat deze becldsculptuur weder hooger 
dan het relief-ornament, juist de omgekeerde 
verhouding van de Indonesische sierkunst, die 
in vlakornament het hoogste staat.

Dat gewriemel van fijne krulletjes, overdadig 
verspreid, die naturalistische motieven in over
vloed toegepast, missen in den regel verhouding. 
Ze zijn niet rustig, neigen meer tot mooi-maken 
dan mooi-zijn. Vooral is dat op te merken inde 
gesneden Javaansche schermen, in de versierde 
gamelan-instrumenten, die hun armoede in wer
kelijke sierkracht bedekken met overstelpenden 
overvloed.

Zeer eigenaardig toch, hoe ondanks de eeuwen 
van Hindoe-kultuur in den Archipel nog in onze 
dagen beide richtingen naast elkaar zijn blijven 
leven, hoe weinig wisselwerking zij op elkander 
hebben geoefend.

Want de beheersching van hot beeld on do 
zwakheid van het abstracte ornament zijn tevens 
de kenmerken der Hindoe-tempels op Java. 
Voor den Hindoe-versierder is een natuurlijk ge
geven als uitgangspunt dringend noodzakelijk; als 
hij dit mist en een abstracte friesvulling moet ma
ken, ontstaat een veelal verward geheel. Hij is 
als vorsierder in de eerste plaats een verteller, 
die decoratief het leven rondom zich weergeeft 
of in rijke beelden van fantasie demonen vol 
krachtige expressie beitelt. Een fries met vogels 
en planten is ook nog voldoende om mooi ver
werkt te worden, doch abstracte motieven zijn 
voor hem dood. De machtige, allernobelste een
voud der Dhyana-Boeddha’s op den Boroboe- 
ƒ loer, het juiste sieren van een godenbeeld, 
waarvan de heerlijke Prajfiaparamita in het 
Leidsch Museum van Oudheden een zeldzaam 
voorbeeld geeft, staan hemelhoog boven de 
vulling der pancelen aan die tcmpelruïnc, waar
bij do overdaad van krullende Renaissance nog 
zuinig wordt. Zoo’n omlijsting van een tempel- 
poort is zeer bizonder door het Banaspati-motief, 
wakend boven don ingang, prachtig gedacht, en 
uitgevoerd; maar nu de bewerking der voet
stukken, der basementen. De gohcelc ornamen
tatie rust daar op wegdeinende spiralengolven, 

grootc, decoratieve fout! J)e doordachte toe
passing is hier verdrongen door een zwelgen in 
versiering.

Volledigheidshalve zij hier nog gewezen op do 
bewerking der Balineesche beelden. Vindt men 
bijv. op Java beitels en gutsen, die dit bceld- 
snijden zoozeer verlichten, op Bali is het mes, 
volgens verklaring van den lieer C. M. Pleyte, 
het uitsluitend gereedschap gebleven.

Evenzoo mogen nog hier vermeld worden do 
hoornen lepels der Tinioreezen, die naast de 
voudige uit klapperdop gesneden, als fraai 
sierde voorwerpen te lang reeds do aandacht ge
mist hebben.

Als hulpmiddel bij andere technieken doet 
do gesneden, houten stempel het meest dionst. 
Zoo gebruiken do professioneclo tatoeëerders bjj 
do Kajan-Dajaks een drukplankje, klingé, waar
mee met zwart op do menschelijke huid wordt 
gedrukt in plaats der anders gebruikelijke vöor- 
teckoning (Nieuwenhuis, LXII hoofdst.). Klei
nere stempels — lambagan — dienen bjj do 
Dajaks om do breedo vrouwenhoeden te be
drukken (Hardeland, lambagan). Op Celebes, in 
Saoesoe, past men dit bij het versieren van foeja 
too (zie Intern. Archiv f. Ethnogr. XIV, iv, 1901, 
hl. 160; toela) en op Java voor het drukken van 
een goedkoop soort Wajang-figuren.

Het geklopte aardewerk in don Ind. archipel 
wordt soms versierd door het slaan met houten 
staafjes, waarin een regelmatig ornament is 
ingesneden. Direct snijwerk op aardewerk vindt 
men o.a. op Zuid-Celobes, waar naast geschil
derde figuren ook gesneden lijnen voorkomen, 
die soms tot primitief bas-relief zijn uitgediept.

J. A. L.
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v. N.-I.) VII, 1908; J. A. Loebèr Jr., Bamboe 
in N.-I. (Techniek en sierkunst in N.-I.) 2, 
Amsterdam 1909; J. E. Jasper, Eenige proeven 
v. Ind. houtsnijkunst. (Het Huis O. e. N.) 
1909; J. A. Loebèr Jr., Mcrkw. kokerversie- 
ringen uit do Z.- en O. Afd. v. Borneo. (Bydr. 
t. d. T.-L.-e. V. v. N. I.) 65, 1911; J. A. Loe
bèr Jr., Over Indische bamboe-ornament, (Bijdr. 
t. d. T-, L-, o. V. v. N.-I.) 67, Ifl^XfroL Dr.
A. W. Nieuwen huis, pip_Yeranlag.nng jL..mal.
Volleer (Int. Arch.) Ethnogr. Suppl. 1913,-Noto 
soerolo, Iko. (Het N.-I. Huis, O. e. N.) 1913— 
1914; C. Spat, Bamboekokers v. Loewoe. (Els. 
Maandschr.) 1914; J. A. Loebèr Jr., Houtsnij- 
on motaalwerk in N.-I. (Techniek on Sierkunst 
in N*-I.) VIII. Amstordam 1916; Joh. F. 
Snelleman, Bamboo-ornainont v. Coram (Indië) 
1917; J. A. Loobèr Jr., Bamboe-ornament v.
In oil. Borneo. (Ned. Ind. O. on N.) 1918—19.

SO (jav.). Zie GNETUM GNEMON.
SOA. Kampoengcomplex in Ngada( zie aldaar).
SOA SIWA (Ternat. SOAH SIÖ). Zie bij PA- 

TA LIMA, PATA SIWA (slot)
SOA-SOA. Naam in do Molukken gegeven aan 

soorten van het liagcdisscngeslacht Var anus (zie 
onder VARANIDAE), waranen of bijawak (zie 
aldaar). Op Ambon on Batjan is deze naam ook 
gebruikelijk voor het Agamidon-geslacht Lophura 
(zie AGAM1DAE).

SOBANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN-

:

«■en

(TI)

ver-
STRUMENTEN.

SOBE-MEER. Zie ANGGI-MEER.
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Literatuur : I J. K. Enthoven. Bijdragen tot 
de Geogr. van Borneo’s W. Afd., T. A. G. 1903, 
bl. 174 vlg.

SOEKA. Een der zes Karo landschappen van 
do Bataklanden. Het landschapshoofd, die den 
titel sibajak draagt, oorspronkelijk alleen hoofd 
van het zelfstandige dorp Socka, bestuurt thans 
(wee oeroengs en 3 zelfstandige dorpen met totaal 
± 10.000 inwoners

SOEKA PINDAH. Twee marga’s in do resi
dentie Palombang, die een werkzaam aandeel 
hebben .< ehad aan het Iaa ste verzet in dit gewest. 
Soeka Pindah Tëngah telt ruim 3500 zielen, ver
deeld over 6 doesoens, alle gelegen aan de Rawas 
rivier (linker zijrivier van de Moesi) een weinig 
beneden de plaats, waar deze de Roepit opneemt. 
Verder benedenstrooms Moeara Roepit ligt Soeka 
Pindah Ilir met ongeveer 4300 zielen, verdeeld 
over 7 doesoens, waaronder Paoeh met i 850 en 
Batoe Koetjing met ± 350 inwoners, die beide 
brandpunten van den opstand waren.

SOEKABOEMI. Afdeeling der residentie Pro- 
anger Regentschappen, groot 4030 K.M.2 en 
verdeeld in 3 contróle-afdeelingen, nl. Soekaboe- 
jmi, omvattende het district Soekaboemi; Tjitjoe- 
roeg, waartoe behooren de districten Tjitjoeroeg, 
Tjibadak en Palaboehan, eindelijk Djampang 
met de districten Djampang-tëngah en Djam- 
pang-koelon; derhalve in het geheel 6 districten. 
In het W. maken de Wijnkoopsbaai of Pëlaboe- 
han-ratoe en do Zandbaai of baai van Tjilëtoe 
meer of minder diepe inhammen. De Zuidweste
lijkste uithoek heet Oedjong Gëntèng. De afdeo- 
ling beslaat het Westelijkste gedeelte der residen
tie, nl. het gedeelte, gelegen ten W. van de lijn.dio 
van den top van den Gëdé in nagenoeg Zuidelijke 
richting loopt naar het punt, waar de Tji Bala- 
poelang in de Tji Boeni valt, welke laatste verder 
Zuidwaarts tot aan hare monding de grens der 
afdeeling vormt. De afdeeling Soekaboemi, waar 
een patih aan het hoofd van het Inlandsch be
stuur staat, maakt deel uit van het regent
schap Tjiandjoer. In 1915 telde hare bevolking 
± 43500 zielen, waaronder ± 1G00 Europeanen 
en 3500 Ckincezen en andere Vreemde Oos-

SODJOB. Bergtop op Cclcbes (zie aldaar onder
O. < 0 NOORDA KM).

SOEA^ (atj.). Kreek, waarvan het water alleen 
by vloed of na zware regens een uitweg vindt 
naar zee.

Plaatsbepalingen op Atjèh zijn soms met dit 
woord samengesteld: Soeafr Glanggang Mcura% 
Soeac' Ië Mirah. Soea* is ook de naam van eeno 
onderhoorigheid van Lbo*- Pawöh Noord. (Zie 
aldaar).Q^-Csx '• - . /.i•* v

SOEASA. Zie SOEWASA.
SOEBAH.-Contróle-afdeeling met gelijknamige 

hoofdplaats van het regentschap en de afdeeling 
Batang, residentie Pëkalongan. Het bestaat uit 
de districten Soebah en Bawang en heeft eene op
pervlakte van 4567 K.M*.

SOEBAH. District met gelijknamige hoofd
plaats van de contróle-afdeeling Soebah, regent
schap en afdeeling Batang, residentie Pekalo- 
ngan, met eene oppervlakte van 275,5 K.M-. Het 
district telt 4 onderdistricten met 71 desa’s. Op 
het einde van 1905 had het eene bevolking van 
i 68.000 zielen, waaronder 30 Europeanen en 
170 Chineezenv/r-/

SOEBAK. Naam van liet inheemsche water
schap op B li; zie dl. I, bl. 122, 124, 127.

SOEBANG. Naam van contróle-afdeeling, 
district en districtshoofdplaats in de afdeeling 
Krawang, residentie Batavia. Het is tevens do 
hoofdplaats van de Pam-noekan- en Tjiasëm- 
landen.

SOEBANG-PAS. Pas in het Barisangebergte 
(Sum. Westk.), vooral bekend geworden bij 
het zoeken van de beste richting voor do 
spoorlijn tusschen de Oembilinkolenmijnen (Sa- 
wah Loentö) en de zee (Emmahaven). De weg 
van Loeboek Salasih naar Solok (zie LOEBOEK 
SALASIH) loopt erdoor.

SOEBANG SOEBANG (bat.). Zie SCAEVOLA 
FRl TESCENS.

SOEBI. Eiland der Natoena groep, waarop 
een kustlicht. Zie POELAU TOEDJOEH.

SOEDARA (DOEA). Een dubbelvulkaan met 
twee kegels van ongeveer gelijke hoogte (1373 M. 
volgens de Lange’s trigonometr. bepaling) aan do 
N.O.-punt der Minahasa (res. Menado). Werd in 
1893 door de Sarasin’s bestegen (Entwurf einer 
geogr. geol. Beschr. von Celebes, p. 11 en Tafel
IX) , doch geen spoor van vulkanische werkzaam
heid werd gevonden. De eerste bestijging ge
schiedde door Forster in 1880. Een schets van 
den top komt voor bij Koorders (Dienstreis, Tafel
X) ; een krater ontbreekt misschien geheel. Zio 
over de waarschijnlijke werkzaamheid vóór niet 
te langen tijd, bij Niermeijer in Tijdschr. Aardr. 
Gen. 1907, 674.

SOEDIANG. District van de onderafdeeling 
Maros—(afdeeling Makasser, gouv. Celebes en 
Önd.). Was vroeger eene enclave van Gowa.

SOEFI, SOEFISME. Zie ISLAM, II, e.
SOEGI. Eiland behoorende tot de afdeeling 

Karimon. (Zie aldaar).
SOEHAID. Voormalig zelf besturend land- 

schap in de W. Afd. van Borneo, afdeeling 
Sintang, onderafdeeling Smitau, gelegen aan 
den Zuidelijken Kapoeasoever. Tot voor 1916 
werd het onbeduidende landschap bestuurd 
door een Radja met den tit 1 van Pangéran. 
In dat jaar werd het op verzoek van het zelf
bestuur ingelijfd bij het rechtsteeks bestuurd 
Gouv. gebied (G. B. 24 .Mei 1916 No. 15).

?//'•

terlingen.
Het Noordelijk gedeelte der afdeeling wordt in- 

genomen door vulkanisch terrein, nl. do hellingen 
van den Gëdó, den Salak, den Tjakraboeana, wier 
toppen op de Noordelijke grens liggen en van 
den Halimoen; daarop volgt een breed brcccio- 
on mergolterrcin, terwijl zich langs do Zuidkust 
een kalkterrein uitstrekt.

Do tertiaire broeciën, mergels en kalkstoenen 
beslaan de grootste Zuidelijke helft der afdeeling. 
Ten Z. van de Tjilëtoe-baai komen zoowel schio- 
fers en kwartsieten, waarschijnlijk tot de krijt- 
formatie behoorende, als eoceene kwartszandstco- 

aan den dag. Het aantreffen dezer laatste 
deed de aanwezigheid van steenkool vermoeden, 
welke ook in 1855 werd aangetroffen, echter niet 
in voldoende hoeveelheid om

nen

voor eene ontgin
ning op grooto schaal in aanmerking te komen. 
Steenkool van goede kwaliteit werd verder gevon
den in het eoceene gebergte ten Z.W. van do 
hoofdplaats Soekaboemi en in 1890 werd eene 
maatschappij opgericht‘tot ontginning der terrei
nen, tot het land Tanisari behoorende. Na cenigo' 
honderden tonnen kool te hebben verkregen, word 
do ontginning wegens de geringe dikte der lag 
gestaakt. In de bedding van de Tji Karang,

on
eon
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zijriviertje van de Tji Boeni en in dio van andere 
riviertjes in de nabijheid daarvan zijn koper-, 
zink- en loodertsen aangetroffen. De ontginning 
ervan is voorloopig niet loonend gebleken.

Behalve de zeer belangrijke Tji Boeni zijn do 
volgende rivieren vermeldenswaard: do Tji Kaso 
en de Tji Karang, welke aan de Zuidkust uitmon
den; de Tji Lëtoe welke in de baai van dien 
naam valt; de Tji Mandiri.eene belangrijke rivier, 
dio op den rechteroever al het water opneemt, dat 
van het Noordelijk grensgebergte afvloeit, nl. do 
Tji Pëlang, de Tji Tjatih met do Tji Leuleuj, 
de Tji Heulang en de Tji Mahi als zijrivieren en 
de Tji Tarik. De Tji Baréno is grensrivier met 
Bantam.

In deze afdeeling zijn niet minder dan 1G0 erf- 
pachtsondernemingen, waarvan einde 1912 135 in 
exploitatie en waarop thee, koffie, kina en ook wel 
kapok, cacao, peper, cocosboom en groentengo- 
teeld worden. Op een viertal crfpachtsperceelen 
wordt veeteelt gedreven. Op overeenkomsten met 
de bevolking werken er een vijftiental rijstmolens, 
met water als beweegkracht en alle in handen 
van Chineezen. De inlandsche landbouw bepaalt 
zich tot den verbouw van rijst en tweede gewas
sen. Sawahs zijn tot vrij hoog in het gebergte, tot 
1100 M. boven zee aangelegd. De inlandsche be
volking vindt voor een aanzienlijk deel een mid
del van bestaan op de crfpachtsperceelen. Men 
treft die aan in alle zes districten van deze afdee
ling. In het district Palaboehan zijn vooral vele 
crfpachtsperceelen voor de cultuur van koffie, 
thee en cacao bestemd, uitgegeven. De meest be
kende theeondernemingen zijn Sinagar en Para- 
kan-salak, resp. groot 2041 en 1747 bouws. Do 
districten Soekaboemi, Tjibadak en Tji joeroeg 
(destijds genaamd Goenoeng parang, Tjiheulang 
en Tjitjoeroeg) maken het in 1823 door het Gou
vernement teruggekochte particuliere land Tji 
kolé, later Soekaboemi genaamd uit. Do Gouver
nement koffiecultuur in genoemde districten is 
thans geheel verdwenen en heeft plaats gemaakt 
voor eeno vrijwillige cultuur van thee.'Arènsui- 
kor is een niet onbelangrijk artikel van uitvoer.

Behalve do spoorlijn Buitenzorg—-Soekaboemi 
— Bandoeng loopt door do afdeeling de groote 
militaire weg, die van Buitenzorg komt en zich 
bij Tjiandjoer aan den grooten postweg aansluit. 
Verder wordt de afdeeling door vele wegen door
sneden, dio vooral in de laatste 20 jaren belang
rijke verbeteringen hebben ondergaan.

SOEKABOEMI. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contröle-afdeeling en afdee
ling Soekaboemi, regentschap Tjiandjoer, resi
dentie Preanger regentschappen. Hot heeft eeno 
oppervlakte van 225 K.M2. en telt 4 ondcr-dis- 
tricten met 11 desa’s. Vóór 1913 heette het 
Goenoeng parang.
SOEKABOEMI. Iloofdplaats van do gelijknamige 
afdeeling der residentie Preanger regentschappen. 
Zij ligt in eeno bekoorlijke streek, aan den Zuide
lijken voet van den Gëdó, op G02 M. boven zee. 
Zeer schoon is het uitzicht op de zacht glooiendo 
on met een rijken plantengroei prijkende hellin
gen van genoemden vulkaan en op de heuvels ten 
Zuiden. Sedert den aanleg van do spoorlijn Bui
tenzorg Soekaboemi —Bandoeng is de plaats 
zeer vooruitgegaan; zij had op het eind van 1905 
eene bevolking van d: 15.000 zielen, nl. G00 
Europeanen, 12.000 inlanders en ± 2100 Ghince- 
zen. Het klimaat is er aangenaam koel, gelijkma

tig en betrckkolrjk droog (de temperatuur schom
melt tusschcn 23 en 31° C.; do regenval is 3100 
n .M.), vaardoor de plaats bijzonder geschikt is 
tot herstellingsoord. Men vindt er dan ook twee 
zeer goede hotels. Zie voor het gezondheidseta- 
blissement Sélabatoo gesticht door Dr. van Tijn, 
in Eigen Haard 1899. Een tweede daaraan 
bonden inrichting, Sélabintana, ligt 300M. hooger. 
Do gie zen van oo hoofdplaats zijn nader VdSt- 
gosteld bij Ind. Stb. 1918 no. 291. ^ }' o 5"

SOEKADANA. Hoofdplaats van de onderaf- 
deeling Sëkampong van do afdeeling Sëpoetih- 
Toelangbawang der residentie Lainpongsche 
Districten, standplaats van den controleur. 
Door haar gunstige ligging is de plaats een han
delscentrum geworden van het Oostelijk laag
land der residentie. Voor de in- en uitvoer over 
zee is het verbonden met de kustplaatsen Dja- 
boeng en Laboean Maringgai door slecht onder
houden en moeilijk begaanbare karre wegen. 
Door een 44 K.M. langen, goed onderhouden, 
grooten rijweg is de plaats verbonden met de a£- 
deelingshoofdplaats Goenoengsoegih, dat ten 
N.W. ligt. Soekadana is een aardig plaatsje, met 
uitstekende pasanggrahan en telt ongeveer 1600 
inwoners. De handel, voornamelijk van peper en 
boschproducten. wordt er gedreven door een aan
tal Palembangers en Chineezen, die er toko’s 
hebben en tevens de landsproducten opkoopen. 
De bevolking is zeer gemengd, o. a. zijn er ruim 
100 Palembangsche, nog geen 10 Boegineesche 
en 40 Javaansche gezinshoofden. De zuivere . 
Lampongers zijn echter in de meerderheid.; '/

Landbeschrijving. 
Landschap, met do onderhoorige Karimata- en 
eenige langs de ku>t gelegen kleine eilanden, 
behoorende tot de onderafdeeling Soekadana, 
afdeeling Këtapang der residentie W. afd. van 
Borneo (Ind. Stb. 1914 no. 487). Het vroeger zoo 
uitgestrekte i'ijk wordt thans begrensd door do 
riviertjes S. Mëlija in het N. en S. Sidoek in het Z; 
door het Paloeng-geb. in het O. en in het W. 
door de Chineesche Zee, en heeft een oppervlakte 
van slechts 425 K.M.2, met do Karimata eilanden 
682 K.M.2 en een totale bevolking, ult° 1915, van 
4600 personen, bestaande uit Maleiers, zgn. 
„Orang boekit” of bergbewoners, eenige Javanen, 
Boegineezen en Chineezen. In het landschap 
wonon geen Dajaks. Voor do Karimata-eilanden, 
zie op dien naam. Over het algemeen is het 
landschap, ook langs de kust, bergachtig, op 
sommigo plaatsen laag en moerassig, terwijl 
geen rivieren van belang worden aangetroffen. 
Aan het hoofd van hot landschap staat een Pa- 
nëmbahan; do tegenwoordige bestuurder, opge- 
treden in 1910, toekende de korte verklaring (G.
B. 15 Jan 1912 no. 79). In 1908 werd er een land- 
schapskas opgerieht. Behalvo do hoofdplaats 
Soekadana (zio aldaar), verblijfplaats van den 
Panëmlmhan, zijn er geen vermeldingswaardigo 
plaatsen. Voor do voortbrengselen van den 
bodem, middelen van bestaan enz. der bevol
king zio hot artikel BORNEO. Te Soekadana 
werd medio 1907 een tanninovcutch)fabriek in 
werking gebracht.

Geschiedenis. Om een beknopt over
zicht van do geschiedenis van het rijk te geven 
is het noodzakelijk de landschappen Matan on 
Simpang (zio aldaar), welke in vroeger tijden 
met Soekadana één geheel vormdon, gelijktijdig 
to beschouwen.

,
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maakt van een kostbaren diamant, „Intan Ubi” 
geheeten, welke in do geschiedonis van Soekada- 
na steeds een grooto rol heeft gespeeld. Dr. do 
Hacn, afgezant van J. P. Cocn naar-het Hof van 
Mataram, ontmoette 13 Aug. 1622 do oudo 
Vorstin te Pingit, welke plaats haar als verblijf 
was aangewezen, en vernam van haar *lo ge
schiedenis van den diamant; van de i steen, dio 
hem toen vertoond werd, betwijfelde hij echter 
de echtheid (Van Dijk, bl. 182).

Het nu volgend tijdperk is eonigszins duistor. 
Hoogstwaarschijnlijk evenwel kwam in 1623 do 
inmiddels meerderjarig geworden zoon van de 
onttroonde vorstin, met erkenning der opper
heerschappij van Mataram') onder den titel van 
Panëmbahan van Mèliau (zie aldaar) (waar hij 
zijn woonplaats had) aan het bewind en verwiorf 
later van een uit Mekka teruggekeerden Sjeich 
rang en titel van Sultan Mohammed Tsafioo’d 
-din, waarna hij zich te Matan vestigde. Deze 
breidde zijn macht zeer uit; door uithuwelijking 
zijner zuster verkreeg hij zelfs de suprematie — 
voor korten tijd — over Sambas. De handel nam 
onder zijn betuur te Soekadana eveneens een 
groote vlucht, waarvan de Engelschcn handig 
gebruik maakten en er een factorij vestigden. Ge
noemde Sultan overleed in 1650.

De Nederlanders, die na de gebeurtenissen van 
1622 wel is waar de betrekkingen met Soekadana 
nimmer geheel afbraken, doch slechts van af do 
schepen handel dreven, zagen deze vestiging der 
Engelschen met leede oogen aan en vonden eene 
geschikte aanleiding om de gehate concurrenten 
te verdrijven in het navolgende: Op het eind der 
17e eeuw ontstonden twisten tusschen Soekadana

In tegenstelling met andero rijken op Borneo’s 
Westkust, is het mogelijk van Soekadana een vrij 
aaneengeschakeld verhaal van het ontstaan, den 
bloei en het verval te geven. Volgens een niet 
bevestigde traditie werd het rijk gesticht door 

Brawidjaja, een der vorsten van Madja- 
pahit, die de oorspronkelijke Dajakschc bevolking 
wist te onderwerpen en als vorst gehuldigd werd; 
hij breidde zijn macht tot diep in de binnenlan
den uit, stichtte verschillende plaatsen — 
onder waarschijnlijk ook het tegenwoordige 
Soekadana, waar hij zijn zetel had — en liet na 
zijn dood een gevestigd en uitgestrekt rijk aan 

' zijn zoon na. Deze, Pangéran Praboe geheeten. 
gaf zijn jongeren broeder het landschap Tajan 
(zie aldaar) in leen en bleef zelf te Soekadana 

i gevestigd; diens zoon Pangéran lvarang Toen- 
djoeng was de eerste, die den titel Panëmbahan 
aam am. Zijn opvolgers breidden het gebied steeds 
uit, waardoor het rijk weldra tot grooten bloei 
geraakte. Omstreeks 1550, ten tijde der regcering 
van Panëmbahan di Baroeh, stichter van Matan 
(waardoor we nu geruimen tijd Soekadana en 
Matan als één rijk vermeld vinden), verschenen 
de eerste zendelingen van den Islam in het rijk. 
Zijn zoon, Giri Koesoema, omhelsde als Panëm
bahan de nieuwe leer en huwde omstreeks 1600 
met een dochter van den vorst van Landak (zie 
aldaar), waardoor na zijn overlijden het bestuur 
over beide rijken in één hand kwam. Met dezen 
vorst venden de eerste aanrakingen der Neder
landers plaats. Het was nl. Van Wacrwyck, die 
25 Maart 1604 van het eiland Karimata (waar 
hij geankerd was) een sloep naar Soekadana zond 
om berichten omtrent den handel in te winnen. 
Het gevolg was, dat de factorij te Bantam in 1607 
(of 1606) Hans Roef naar Soekacfana zond met 
het doel diamanten in te koopen, waarin deze 
naar wensch slaagde; men besloot daarom de be
trekkingen nauwer aan te halen en zoo mogelijk 
aldaar een kantoor op te richten. Tot dat doel 
word Bloemaert het volgend jaar met een zen
ding belast, welke tot een overeenkomst leidde 
met de vorstin (die inmiddels het bestuur — ook 
over Landak, waar vooral de diamanten werden 
gevonden — in handen had), welke overeenkomst 
evenwel niet de gewensehte resultaten opleverde. 
Hoogstwaarschijnlijk omdat Bloemaert met den 
Sultan van Sambas, die rechten op Landak 
pretendeerde, een meer daadwerkelijk contract 
had gesloten, nam de inmiddels aan het bewind 
gekomen vorstin van Soekadana (die hierin een 
gevaar zag) al heel spoedig een bepaald vijandige 
houding aan, en verbood o. a. allen handel aan 
de bewoners der Karimata-eilanden (welke van 
uit S. bestuurd werden) met de onzen. Niettemin 
had de Comp. op Soekadana een factorij gesticht 
en behaalde groote winsten met de diamanten en 
„bezoarsteenen”, welke zij van S. en Landak 
betrok. De toestand bleef zoo tot 1022, toen 
Soekadana door den Toemënggoeng Bahoerëksa, 
Boepati van JCëndal, op last van Sultan Agoeng 
van Mataram "werd aangevallen en na eene hard
nekkige verdediging genomen. Onze loge, zoo
mede die der Engelschen, welke zich eveneens 
in S. hadden gevestigd, geraakten bij deze gele
genheid in brand, terwijl de bezetting (aan liet 
hoofd stond Fr. Gouwenaer) naar het binnenland 
vluchtte. De oude Vorstin werd onttroond, mede
gevoerd naar Java, en keerde nimmer naar S. 
terug. Voor het eerst vinden we nu melding ge-

een

wa ar

en Landak (welk rijk toen weder afzonderlijk 
werd bestuurd), naar het heet over het bezit van 
den bekenden diamant, op onrechtmatige wijze 
door den toenmaligen Sultan Zeinoe’d-din den 
Pangéran van Landak afhandig gemaakt. Hoe 
de diamant, die nu weer Danau Radja werd ge
noemd, in het bezit van Landak was gekomen, 
blijkt niet duidelijk. De Pangéran, op wraak 
bedacht, vroeg hulp aan den Sultan van Ban
tam, belovende diens suprematie tc zullen erken
nen, indien tot tuchtiging van Soekadana werd 
overgegaan. Als gevolg hiervan werd in 1690 
door Bantam eigenlijk om bovenvermelde 
redenen door de Comp. (Bantam kon zonder 
hare toestemming niets uitrichten) 
ditie tegen Soekadana ondernomen, waarbij ziel 
nog een aantal Landakkers aansloot, tegen welke 
vereenigde macht do Sultan, hoewel dapper weer 
stand biedende, niet bestand was zoodat hij ge
noodzaakt was naar het binnenland te vluchten 
Na een moedige verdediging van de factorij doo 
de Engelschen, moesten deze zich ten slotte over 
geven, terwijl de plaats daarna werd verwoest 
bij.welke gelegenheid de Hollanders veel bui 
maakten. De naar Kota-Waringin gevluchtr 
Sultan Zeinoe’d-din werd van den troon vervallen 
verklaard, het bestuur in handen gege 
zoon zijns broeders, met den titel Panëmbahan, 
terwijl Soekadana (en Landak) als wingewest van 
Bantam werd beschouwd. De Comp. vergenoegde 
zich met een ruime belooning voor de bewezen

een expo

ven aan een

) De heerschappij van Mataram schijnt 
echter van zeer korten duur te zijn geweest. 
Van Dijk zegt nl. uitdrukkelijk (bl. 190) dat 
S. in 1636 cijnsbaar was aan Bandjermasin.
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paalde vestiging in Soekadana schijnt do Corap. 
ffih echter te hebben onthouden.

Bantam was evenwel slechts

brang gchceten, die zich als heer en meester in de 
verlaten streken beschouwde, terwijl niemand 
hem weerstand durfde bieden. In 1816 beproefdo- 
hij zelfs een aanval op Simpang, doch werd terug- 
geslagcn, en eerst in 1819 verliet hij Bornco’s 
Westkust. Intusschen nam het verval van Matan 
hand over hand toe. Om zijn half-broeder Pangé- 
ran Mangkoe Rat Soema, die rechten op den 
troon van Matan pretendeerde, tevreden te stel
len, schonk de Sultan hem de landstreek Kènda- 
loangan (zie aldaar), doch deze volhardde bij zijn 
pogingen om zijn broeder te verdrijven. Beide 
broeders, zoowel als de Panömbahan van Sim
pang deden druk aan de zeeroovenj mede, de. 
Sultan van Matan had zelfs een geheelc vloot, die 
de kusten van Borneo onveilig maakte en ook 
naar Riouw en Java op roof uitging.

Zoo stonden do zaken in 1822. Met andere 
staten ter Westkust waren door het herstelde 
Ned. gezag de betrekkingen reeds lang aange-: 
knoopt, toen door den heer Tobias, Commissaris 
op Borneo, een inl. gezantschap (het hoofd er van 
was een half-broeder van den Sultan van Pontia- 
nak) met brieven on geschenken naar Matan en 
Simpang werd gezonden, welke gezanten een 
goed onthaal vonden, terwijl de vorsten toen. 
reeds de belofte aflegden den zeeroof zooveel 
mogelijk te zullen keeren. In den loop van dat 
jaar evenwel werd door roovers van Matan de 
Ncderl. kotter Hermina afgcloopen en de be
manning vermoord, zonder dat de Vorst pogin-, • 
gen had gedaan (hij was zelfs wellicht mede-, 
plichtig) om zulks te verhinderen. In dien tijd 
deed Raffles, van Ben koelen uit — wetende dat. 
de,vorsten van Simpang en Matan nog niet door 
contracten aan het Gouv. verbonden waren — 
pogingen om hen aan zich te verbinden, waar
naar vooral do vorst van Matan — schuldbo-- 
wust
hem echter voor; in Nov. ’22 vertrok (op last 
van den Commissaris) de heer G. Muller van 
Sambas om met Matan en Simpang de oudo be
trekkingen te hernieuwen, terwijl zich bij hom 
aansloot de majoor Radja Akil met 6 bewapende 
inl. vaartuigen. Radja Akil was de kleinzoon van 
Radja Jahja, sulan van Siak, die door zijn 
schoonbroeder op het laatst der 18e eeuw was 
verdreven on met zijn nakomelingen een zwer
vend leven leidde. Akil wist, vooral door per
soonlijken moed, zijn naara bijzonder bekend te
maken, had een eigen vloot, met door hem aan- 
gestelde officieren en manschappen te zijner 
beschikking en streed in verschillende oorlogen.
In 1815 benoemde de toenmalige Eng. resident 
van Banka hem tot hoofd van Billiton, terwijl 
hij bij het herstel van het Ned. gezag als majoor 
in dienst van het Gouvernement ovorging en 
aanvankelijk uitstekonde diensten bewees.

Bij do komst van Muller was de regeering in 
Matan nog steeds in handen van Sultan Moham
med Djamaloe’d-din, terwijl de Panömbahan 
van Simpang tevens Rijksbestierder van Matan 
was. De ondcrhandelingcn leidden tot voor- 
loopigo overeenkomsten, do basis van do later 
gesloten contracten vormende; in hoofdzaak 
stonden beide vorston hun rijk aan het Gouv. af 
om het in leon terug te ontvangen. Hoewel do 
Sultan tocstond dat met den Panömbahan van 
Simpang afzonderlijk onderhandeld word,, 
wenschte hij toch zijn oude rechten op dat land-,

* schap to handhaven, terwijl het Gouv. zich do

Het succes van 
tijdelijk, daar dc verdreven Sultan, met Boegmee- 
sche hulptroepen (afkomstig van Bandjérmasin, 

zich vele Boegineczen hadden gevestigd) 
zich, met verdrijving van den door Bantam aan- 
gesteldcn Panömbahan, op den troon wist te her
stellen, waarin hij van de zijde van Bantam geen 
verhindering ondervond. Sultan Zeinoe’d-din 
overleefde zijn herstel slechts enkele jaren; zijn 
opvolgers deden, veel moeite om Soekadana en 
Matan tot vorigen bloei te brengen en slaagden 
hierin volkomen; langzamerhand kwamen Engel- 
schen, Franschen en ook Chincescho jonken op 
de stad handel drijven. Een der nakomelingen 
van Sultan Zeinoc’d -din, Sultan Ahmad Karna-

waar

loc’d-din, gaf zijn broeder een strook gronds be
noorden Soekadana in erfelijk bezit ten geschenke, 
die er de negorij Simpang (zie aldaar) bouwde en 
aldus dc grondlegger van het tegenwoordige rijk 
van dien naam werd. Door huwelijken bleven de 
vorsten van Soekadana en Simpang steeds, aan 
elkaar vermaagschapt en behield eerstgenoemd 
rijk zeer lang de suprematie over Simpang. In
middels stond Bantam in 1778 zijn lang vergeten 
rechten op Soekadana aan de Comp. af, en werd 
Kamaloe’d-din met deze verwisseling van Opper
heer in kennis gesteld, zonder evenwel do Comp. 
als zoodanig te erkennen. Zooals roods gezegd, 
had Soekadana zich horsteld en de handel ter 
VV.kust grootendeels tot zich getrokken, hetgeen 
den naijver van den Sultanenstichtervan Pontia- 
nal^, den Arabier Abdoe'r-rahman opwekte, wien 
dozo bloei een doorn in het oog was. Deze sluwe 
bondgenoot van de Comp. wendde zich tot haar 
om hulp, welke dadelijk werd verleend. Mot ver
eende krachten werd tot tuchtiging van Soekada
na besloten. Voor de stad gekomen, bovond men 
deze bijna geheel verlaten - do Sultan was naar 
het Zuiden gevlucht, waarheen hem nagenoeg 
do geheclo bevolking was govolgd; toch werd dc 
met zooveel moeite opgebouwde plaats totaal 
vernield, van den grond weggevaagd. Dit geschied
de in 1786. Na deze verwoesting, waarmedo aan 
Soekadana als rijk een einde was gemaakt, bleven 
do rechtmatige vorsten slechts over Matan (of 
Kajoeng) gezag uitoefenen. De verdreven Sultan, 
aanvankelijk te. Matan verblijf houdende, verleg
de spoedig zijn zetel naar Laja, aan de Kajoeng 
en overleed in 1792, het bestuur aan zijn zoon 
Sultan Mohammed Djamaloo’d-din ovorlatendo. 
De door de Comp. gedane pogingen om zich met 
hom (e verzoenen zijn steeds mislukt. Do Sultan 
van Pontianak had zijn doel volkomen bereikt; 
dc handel was naar zijn hoofd plaats verlegd.

Het verwoeste Soekadana bleef goruimon tijd 
verlaten, terwijl do omgeving weldra tot schuil
en verblijfplaats diende van beruchte zeoroovors, 
waarmede zelfs de Sultan spoodig gemeene zaak 
maakte. Na eerst in do verwoesting de hand to 
hebben gehad, deed de Comp. in 1799 een poging 
om Soekadana weder op te bouwen, benoomdo 
tot Regent aldaar een prins van Mainpawa, en 
Hchonk hem den titel Pangóran, doch vorgoefs; 
de Pangóran zag zich genoodzaakt naar Mam- 
pawa terug te keeren. Geruimen tijd word de baai 
van Soekadana de schuilplaats van oen geducht 
roovershoofd, Datoe Tjamcrang, of Radja Sa-

wel ooren had. De Hollanders waren

52m
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ter nam liij do Vorsten (die hom zelfs allo ge
hoorzaamheid ontzegden) en hoofden tegen zich 
in en in het algemeen liet de erkenning van zijn 
gezag alles te wcnschcn over. Doch ook door den 
ïioogen toon van den nieuwen Sultan ontstond 
tusschen hem en den toenmaligcn Resident 
onaangename verhouding, welke zoo hoog liep, 
dat m 1S31 beiden naar Batavia werden ontbo
den tot vereffening der bestaande geschillen. Dit 
alles leidde tot het sluiten van een contract (12 
Maart 1S31 bekrachtigd), waarbij verschillende 
aangelegenheden werden geregeld, terwijl op de 
hoofdplaats een fortje werd gebouwd met een 
kleine militaire bezetting, welke in 1831 reeds 
weder werd ingetrokken en vervangen door een 
posthouder en 5 politie-oppassers.

Intusschen bleef inzonderheid de Panëmbahan 
van Matan alle gehoorzaamheid aan den „Siak- 
ker” (zooals de Sultan door de bevolking smade
lijk werd aangeduid) ontzeggen en vermeed zelfs 
alle aanraking met hem. Tot eene uitbarsting 
kwam het evenwel niet, omdat in 1833 de Panëm- 
bahan op aandrang van het Gouv. afstand van 
den troon deed, terwijl zijn broeder, Tjakra 
Nagara, bestuurder van Këndawangan, tot Pa- 
nëmbahan werd verheven. Deze weigerde later 
evenwel l.et bestuur te aanvaarden, zoodat het 
landschap feitelijk eenigen tijd zonder wettigen 
bestuurder was, totdat in 1837 Anom Kësoema 
Nagara weder in zijn vroegere waardigheden 
werd hersteld en zijn broeder in 1839 als vroeger 
met het bestuur over Këndawangan werd belast, 
onder het oppergezag van Matan.

In 1837 werd met den Sultan van Sockadana 
een nieuw contract gesloten, waarbij de schei
ding van het Matansche rijk van Soekadana 
werd uitgesproken, welk rijk voortaan alleen zou 
bestaan uit de landschappen Simpang en het 
oude Soekadana (Brussel), terwijl in 18-15 ein
delijk een dergelijke bepaling werd gemaakt be
treffende Simpang, zoodat den Sultan nog slechts 
het oppergezag over de Karimata-cilandcn, 
waarvan de hoofden evenwel door het Gouv. 
worden aangcsteld, bleef toegekend.

Door zijn wanbestuur was Sultan Abdul Djalil 
Sjah (zooals hij ook wordt aangeduid) niet in het 
minste er in geslaagd Soekadana tot vroegeren 
bloei te brengen. Hij overleed in het jaar 1849, 
een belangrijke schuld aan het Gouv. nalatende, 
en werd opgevolgd door zijn zoon Tongkoo b.ösar 
Anom, wien echter door het Gouv. slechts de 
titel van Panembahan werd verleend.

Sedert de afscheiding der landschappen Matan 
en Simpang zijn orde en rust betrekkelijk in die 
landschappen teruggekeerd. Wel ontstonden 
vooral in het Simpangsehe nu en dan conflicten 

■ tusschen do bevolking en den vorst, waarmede 
volksverhuizingen plaats grepen, doch het Gouv. 
behoefde daarbij niet krachtdadig tusschen 
beide te komen. In 1914 moest echter in Matan 
wegens verzet, waarvan de oorzaken moeten 
worden gezocht in te ver gedreven godsdienst
ijver on ontevredenheid over heerendienston, 
belastingen en afschaffing 
soonlijke diensten bij de hoofden, gewapender
hand worden inbegrepen. Ook in Simpang was 
militair optreden noodig in 1915; vermoedelijk 
waren kuiperijen van den in 1911 afgezetten 
Panembahan daaraan niet vreemd. De met de 
verschillende landschappen gesloten contracten 
zijn nu en dan vernieuwd of gewijzigd, zie onder

rechten op Soekadana (in 177S door Bantam aan 
de C'oinp. afgestaan) voorbehield, doch vergun
ning verleende, dat vervallen rijk door bevol
king enz. weder op te richten. De Karimata-eilan- 
den evenwel zouden onder liet onmiddellijk ge
zag van het Gouv. komen. Verder behelsde de 
overeenkomst o. a. bepalingen omtrent beteuge
ling der zeerooverij, het heffen van belastingen, 
het toekennen eener schadeloosstelling aan de 
vorsten wegens derving van inkomsten enz. Na 
het hijschcn van de Nederl. vlag te Simpang 
Bëngadong (toenmalige verblijfplaats van den 
Sultan van Matan), zoomede op de plek waar 
vroeger Soekadana gestaan had cn op de Kari- 
mat -eilanden, had de lieer Muller zijn taak vol
bracht. Deze voorloopige overeenkomsten wer
den in hoofdzaak in 1S23 bekrachtigd.

In 1827 maakte zich de Sultan van Matan aan 
een daad schuldig, die ver strekkende gevolgen 
had. In dat jaar strandde op de Karimata-eilan- 
den een Nederl. schip, waarvan de bemanning en 
een groot gedeelte der lading werden gered door 
het
aangesteld — hoofd Batin Galang (een voormalig 
zeoroover, doch die sedert het Gouv. zeer aan 
zich verplichtte). De Sultan van Matan beschouw
de zich (niettegenstaande het gesloten contract) 
nog steeds als lieer over die eilanden, eischte van 
Batin Galang dat hij de lading zou uitleveren, 
hetgeen deze weigerde. Na een wanhopige ver
dediging werden Galang en diens broeder gedood 
en de gescheurde Nederl. vlag door den Sultan 
als zegeteeken naar Matan gevoerd. Deze daad 
kon de Regeering niet ongestraft laten; met be
hulp van Radja Akil werd tegen het vijandige 
Mi an (dat intusschen terdege versterkt was) 
ope< trokken. Na het veroveren van een aantal 
lièntèngs, waarbij door den vijand moedig weer
stand werd geboden, werd eindelijk de hoofd
plaats bereikt en verlaten gevonden. De bevol
king werd vergiffenis toegezegd, indien ze vrij
willig in onderwerping kwam, terwijl de Sultan 
daarop, van allen verlaten, zich met zonen en 
bloedverwanten in de binnenlanden schuil hield.

Tot belooning voor zijne veelvuldige diensten 
werd Radja Akil door het Gouv. tot Sultan van 
Soekadana (met de onderhoorigc Karimata-ei- 
landen) aangesteld en besteeg den troon onder 
den .titel Radja Akil dipërtoean Sjah di Brussel. 
De vervallen plaats Soekadana werd hem als ver
blijfplaats aangewezen en verrees weldra onder 
den naam Nieuw-Brussel, welke naam intusschen 
meer en meer in onbruik geraakt is. Zijn verhou
ding tot Matan en Simpang evenwel was "minder 
gemakkelijk te regelen. In 1829 overleed de afge
zette, voortvluchtige Sultan van Matan cn door 
het Gouv. werd als zijn opvolger bestemd en be
noemd de Pangéran van Këndawangan, zoon 
van een halfbroeder van den overleden Sultan, 
met den titel Panëmbahan Anom Kësc/ema 
Nagara (cn hiermede dus een eind gemaakt aan 
kefSultansbestuur in Matan), die bij zijn aanstel
ling het oppergezag van Nieuw-Brussel moest 
erkennen; in hetzelfde jaar was waarschijnlijk 
de Panëmbahan van Simpang gestorven, terwijl 
zijn opvolger mede de opperhoorigheid van ge
noemd rijk erkende.

Intusschen bleek Radja Akil als Sultan in geen 
enkel opzicht aan de verwachtingen te beant
woorden; zijn aanstellerij, inhaligheid en hcersch- 
zucht deden de bevolking verloopen, vooral ech

oën
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van wege het Gouv. over die eilanden

verplichte per-van
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MATAN on SIMPANG. Met Soekadana worden 
na 1837 nog contracten aangegaan in 1859, 
1861, 1881 on 1888. Na don dood van don Panöm- 
bahan Tengkoe Poetra in 1910, die in 1878 
Tongkoo besar Anom was opgevolgd, word door 
den nieuwen bestuurder Tongkoo Andoct op
1 Juli 1911 do korte verklaring afgelegd. In 
1908 werd voor Soekadana een landschapskas 
opgcricht.

Literatuur: P. J. Veth, Bornco’s Wester- 
Afdecling.. .. enz., Zalt-Bommel, 1854 — 1856,
2 dln.; Mr. C. L. D. van Dijk, Neêrland’s vroegste 
betrekkingen met Bornco.. .. enz., Amsterdam, 
1862; E. B. Kielstra, Bijdragen tot de geschiede
nis van Bornco’s W.-Afd., Ind. Gids, 1889, ’90,’92 
en ’93; J. P. J. Barth Overzicht der afd. Socka-

ken; buiten deze daalt een zeer breode modder- 
bank overal met flauwe hellingen af naar het 
midden dor baai, waar do diepte nog zeer matig 
is. Bij hoek Goenoeng en bij Soekadana liggen 
onder de kust rotseil mdjes en Z.W. van de plaats 
op cenigen afstand van den wal, hot rotsige 
dichtbegroeide Bjoemfca met een kenbaren.kegel- 
vormigen piek; overigens is do bocht volkomen 
schoon.

Z.W. van het eiland Ma ja ligt, op groot en 
afstand, het hooge, bergachtige Karimata met 
omliggende groepen, van welke de Lajah- en 
Vogelnes eilinden beW.de bocht van Soekrdana.

Van November (o Februari is de wind Noor
delijk en trekt overdag als zeewind s; erk naar het 
Westen, des nachts als landwind minder naar 
het. Oo ten, van Maart tot Oc> ober is de wind 
Zuidelijk me dezelfde neigingen, in October is do 
lindwind in den regel Oost en krach;ig, de zee
wind zwak. Regen komt het geheele jaar door 
voor, de mees e neerslag valt in October tot en 
met Januari, de min te in Juli, Augustus en Sep
tember. Onweders komen herhaaldelijk voor in 
den Z.O.moesson. Deze kenmerkt zich door heiige 
luchten on grauwe nevelwolken nabij den hori
zon; bij heldere bovenlucht en kracutigen wind 
is het dan meermalen buitengewoon heiig, welke 
wecrges.cldheid tongarah pottih word genoemd. 
Stroom staat er niet in de baai, de vertikale 
waterbeweging is sterk overheerschend e >kel- 
daagscli en loopt uiteen van 5 tot 0,5 M. Zie 
Zeeman <ekD deel III.

SOEKAHARDJA. District van het tot Soesoe- 
hoenans gebied behoorende gelijknamige onder- 
regentschap, afdeeling en residentie Soerakarta. 
Het heeft zes Ondcrdistricten met riameSoeki- 
hardja, Boetakredja, Bangsri, Soegian, Këpoeh 
en Oetör en had op het einde van 1905 eene bevol
king van 53.000 zielen, w o. een paar Europeanen 
en 100 Chineezen. Soekhhardja is de standplaats 
van den onder-regent of Ui won van de t wet dis
tricten Soekahardja en Tawangsari, en tevens 
van het districtshoofd (panèwoe-district) van 
Soekahardja. De hoofdplaats ligt aan den rijweg 
Solo-Won ogiri.

SOEKANËGARA. Contröle-afdeeling met ge
lijknamige hoofdplaats in het regentschap en de 
afdeeling Tjiandocr, residentie Preanger Regent
schappen en verdeeld in 3 districten, nl. Pagëla- 
ran, Tjibëbër en Sindangbarang. . i er

SOEKAPOERA. In "1641 word door Sultan ' ' 
Ageng van Mataram een regentschap van dien 
naam gesticht, welks hoofdplaats moet geweest 
zijn op do plaats, waar thans Soekaradja (afd. 
Tasikmalaja, residentie Preanger Regentschap
pen) aan de Tjiwoelan ligt. In 1686 (officieel 1705) 
kwam dit regentschap aan de O. I. Compagnie;in 
1818 werd het met do regentschappen Soemë- _ 
dang en Limbangan tot ééne afdeeling van hot 
niëuwS'gewost Preanger Regentschappen samon- 
gevoegd, totdat het in 1859 cene afzonderlijke 
afdeeling werd. Intusschen was Manondjaja de 
hoofdplaats van liet regentschap geworden. In 
1870 werd het in twee afdeelingon gesplitst, nl. 
Soekapoera on Sookapoera kolot (zie aldaar), 
welke splitsing in 1901 weer opgehevon werd. 
Toen werden toch de afdeelingon Tsaikmalaja 
en Soekapoera kolot opgeheven en gevoegd bij 
de afdeeling Soekapoera. Het hoofd dezor afdoo- 
ling, de assistent-r esident kreeg echter tot s nd- 
plaats Tasikmalaja, terwijl den tocnmaligen ro-

dana, Verh. Bat. Gen. Deel 50 (1897); Bijl. Hand. 
St. Gen. 19 11/12. no. 301 -14 - 15: T. A. G. 1912

SOEKADANA. Hoofdplaats 
van dien naam (zie aldaar),eertijds een beroemde 
handelsplaats, de groote markt van Borneo’s 
Westkust, tegenwoordig slechts van historisch 
belang. In 1786 werd de plaats door den Sultan 
van Pontianak met behulp van de O.-I.C. geheel 
verwoest en de bevolking verstrooid. Na haar 
weder-oprichting in 1828 heeft Soekadana nim
mer debelangrijko plaats van vroeger ingenomen: 
do baai werd hoe langer hoe minder bruikbaar 
tengevolge van de aangroeiende koraalriffen, 
doch vooral sedert 1895, toen de bestuurszetel en 
daarmededohandel naar het ZuidelijkeKetapang, 
(in Matan) werd verlegd, heef het alle beteeke- 
nis verloren. Van het ter plaatse gebouwde fortje 
is niets meer over. Eenigc levendigheid werd 
er weer gebracht door de oprichtingccnertannine 
fabriek op Poel ui Datoek, een paar K. M. ten 
Zuiden van de plaats, in 1907. Doch deze fabriek 
werkte ongeregeld en werd in 1911 weer gesloten; 
zij had te kampen mot bezwaarlijken aanvoer van 
grondstof en moeilijken afzet van het product in 
Amerika. Do bevolking telde in 1906 i 900 
zielen, waaronder op het Gouvts gebied, de z.g. 
Q paal, 550 zielen, hoofdzakelijk Malciers en 
Chineezen. Do plaats wordt door Chinccscho 
stoomertjes aangedaan. --

SOEKADANABOCHT is de groole, voor hot 
Z.W. en W. geheel open inham met geringe d:ep- 
te, welke aan do We tkust van Borneo wordt 
gevormd door hot ver om do Z.W. ui stekende 
eiland Ma ja. De Borneowul bestaat uit laag, be
groeid moerasland, dat bij hoek Goening hooger 
en hier en daar ro'sig wordt en overgaat in een 
rij heuvels met drie suikerbrood vormige, kenbare 
toppen rond het plaatsje Soekadana, die aan- 
slui en aan hot hooge achtcrgelegcn berghnd. In 
hol diepst van 
moeras.'-ig en dichtbegroeid, evenah do Zuid
kust. van Ma ja, welke 1 ratste bij hoog water tot 
diop landwaarts in onderloopt; aan deze laatste 
ligt do rotsheuvel Satai op den ui springenden 
hoek van dien naam. In den N.O.hoek der baai 
mondt do Somjiangrivier ui. over een breedo, 

ondiepe, zacht o modderbank en tusschen

blz. 320 vv. .
liet landschapvan

1

I
i

t
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de bocht is do kust weer lrag,

zeer
don Borneowul en M ja do Sëlrt Ma ja, de Z.- 
lijkst e mond van do Kapoeasdelta,over een diepe
re vlak e met harden grond. Langs den wal li t, 
beN. den uitspringenden mond dor Pawanrivicr, 

smalle droogv. llcnde kustbank, welke 
strekt tot do Sempadeheilandcn en aan de Z.O. en 
Z.W.hoekcnvan Majavindi men steile,hardo ban-

een zeer

\
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Indonesische volksorganisatie bijna uitsluitend 
op het eiland Sumatra, op het daarbuiten 

gelegen stuk van den Maleischcn rechtskring 
(het Maleische schiereiland, den Riouw-archipel 
en een stukje Westkust van Borneo), en op Bil- 
liton. Het eenige geval — naar het schijnt —, 
waarin men soekoe als naam van een volkscom- 
plex elders in Indonesië ontmoet, is op Solor en 
eenige naburige eilanden, waar het stamgenoo- 
tendorp gezegd wordt soekoe te heeten; doch 
misschien is hier misvatting in het spel.

Is het woord soekoe op Sumatra, in Riouw 
enz. als naam van een volkscomplcx zeer ge
bruikelijk. het daardoor aangeduide volkscom- 
plex is voor verschillende streken aldaar zeer 
verschillend. Dat jc.'ft voor Europeesche on
derzoekers zwarigheid.

De centrale plaats wordt ingenomen door het 
soekoe-wezen ter Sumatra’s Westkust, in het 
Minangkabausche land. De naam „vierde deel” 
voor de Minangkabausche soekoe in het grootste 
deel van dien rechtskring sch nt doorzichtig. Im
mers zijn daar sinds oude tijden de talrijke ge
slachten of omvangrijke verwantencomplexen 
der bevolking samengebracht in vier groote 
groepen, onderscheidenlijk veelal genoemd „de 
negen” (nan IX), „do vijf” (nan V), „de vier” 
(nan IV) en „de zes” (nan VI; soms „de zeven”, 
nan VII); uit welke namen men vermoedelijk 
mag opmaken, dat deze soekoe’s voorheen negen, 
vier, vijf en zes (of zeven) geslachten hebben 
omvat, hoewel die aantallen tegenwoordig lang 
niet altijd meer uitkomen. Aangezien deze soe- 
koe-indccling geen verband houdt met Indone
sische verwantschap, en aangezien de volksover
levering zelf dit soekoe-wezen aan den zoon van 
een moeder Indo Djati („Hindoegeslacht”) toe
schrijft, onderstelt Westenenk, dat de invoering 
van deze geslachtenunies — in dl I bl. 759 vergele
ken met een unie van b v. Brederode met een paar 
andere middeleeuwsche geslachten — een admi
nistratieve maatregel moet zijn geweest, afkom
stig van de oude Hindoevorsten van Minang- 
kabau. Deze indeeling van de 22 a 27 Minang- 
kabauscho geslachten of kampoengs (II ld. 204) 
in vier soekoe’s, die derhalve door het hcelc land 
verspreid wonen, bestaat nog steeds; en elke 
Minangkabausche dorpsgemeente of nagari (I 
bl. 636; II bl. 747) bevat geslachten uit twee 
drie of vier dezer soekoe’s. Deze soekoe’s als ge
heel hebben geen eigen bestuur en geen eigen 
rechten of bezittingen; maar wel heeft elk stuk 
eencr soekoe, voorkomend binnen een bepaalde 
nagari, zijn eigen bestuur, rechten en soms be
zittingen. De term sockoe-hoofd of soekoe-hoof- 
den ter Westkust ziet dus op het (eerste-) hoofd 
of op alle hoofden van zulk een tot één nagari 
beperkt sookoe-stuk. De leden van zulk een soe- 
koe-stuk zijn allerminst allen van óenen bloede.

Een terminologische afwijking van het hier 
vermelde doet zich voor in dat deel van het Mi- 
nangkabauschc land (met name in hot Solok- 
sche), waar de naam soekoe gegeven is aan de 
oudinheemsche geslachten of kampoengs zelf 
(die dan dikwijls Hindoesohc eigennamen schij
nen te hebben gekregen), in dit bijzondere geval 
beduidt soekoe-hoofd derhalve: hoofd van een 
Minangkabausch geslacht.

Waar zich buiten het Minangkabausche land 
Minangkabausche kolonies bevinden (Atjèh, 
Bovcn-Djambi, het Maleische schiereiland, Siak,

gent vergund werd, voorloopig te Manondjaja te 
blijven wonen. Toen deze stierf, vestigde zijn op
volger zich te Tasikmalaja. Bij Ind. Stb. 1913 
N°. 856 is de naam Soekapocra van de afdccling 
en het regentschap veranderd in dien van Tasik
malaja, zoodat dio daarmede thans tot de ge
schiedenis behoort.

SOEKAPOERA. Vroeger contröle-afdeeling 
met gelijknamige hoofdplaats van de afdccling 
en het toenmalige gewest Probolinggo. Thans 
is het nog de standplaats van het districtshoofd 
van Tënggër, contröle-afdeeling en afdecling Pro
bolinggo, residentie Pasoeroean. Zij ligt, S50 M. 
hoog, aan den weg van Probolinggo naar den 
Bromo. /. •: /

SOEKAPOERA-KOLOT. Naam van een gewe
zen afdeeling van de residentie Preanger Regent
schappen. Toen in 1870 het Preanger stelsel afge
schaft en de geheele indeeling dezer residen
tie gewijzigd werd, is de afdeeling, tevens regent
schap Soekapocra in twee afdeelingen gesplitst 
en kreeg de Westelijke, als meer. vormen
de het oude regentschap, den naam van Soeka ■ 
poera-kolot (kolot, Soend. = oud), terwijl 
Mangoenredja de hoofdplaats werd. De afdeeling 
kreeg een eigen assistent resident en een z.g. „zelf 
Btandigen patih”, doch bleef ressorteeren onder 
het regentschap Sockapoera. In 1901 werd zij ech
ter weer opgeheven en met de toen eveneens op- 
geh v n afdeeling Tasikmalaja, weer gevoegd bij 
de afdeeling en het regentschap Sockapoera, 
waarvan de hoofdplaats toen Tasikmalaja werd. 
De naam behield dus van 1901 af slechts een ge
schiedkundige beteekenis.

SOEKARADJA. District van de contröle-af-

voor

deeling, het regentschap, de afdeeling en residen
tie Banjoem.as.; met eene oppervlakte van 138 
K.M . Het district telt 94 desa’s met i 100.000 
inwoners, waarvan 70 Europeanen en 600 Chinee- 
zen en andere Vreemde Oosterlingen (1915). 
De gelijknamige hoofdplaats is een bedrijvige 
handelsplaats. Zij ligt aan een driesprong van 
wegen, die voeren naar Banjoemas, Poerwokërto 
en Poerbolinggo.

SOEKARADJA. Vóór 1913 district met gelijk
namige hoofdplaats van de contröle-afdeeling 
Mangoenredja, regentschap en afdeeling Tasik
malaja, thans de naam van een ondcrdistrict, re
sidentie Preanger Regentschappen. De plaats 
was vroeger de hoofdplaats van het in 1641 ge
stichte regentschap Soekapocra (zie aldaar en 
bij PREANGER REGENTSCHAPPEN, Ge
schiedenis).

SOEKARANDA. Nederzetting in de afdeeling 
Langkat van het gouvernement Oostkust van 
Bumatra, aan den middenloop der Wampoc, met 
in de omgeving uitgestrekte rubbcronciernemin- 
gen.

SOEKASADA-PANDJI. District van de afdee
ling Boelèlèng, residentie Bali en Lombok.

SOEKËT DJAMPANG (jav.). Zie PASPALUM 
CONJUGATUM.

SOEKËT KALADJANA (jav.). Zie PANICUM 
M UTICUM.

SOEKËT KRÉMI (jav.). Zie CASSYTHA.
SOEKËT MËNIR (jav.). Zie PASPALUM 

SCRO BIC l JLATUM.
SOEKMA DILOEWIH (jav.). Zie GUNNERA.
SOEKOE. Het woord soekoe, dat in het Ma- 

Icisch „poot”, „been”, „vierde deel” beduidt, 
komt als benaming van bepaalde groepen der
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enz.), daarheen hebben zij hun soekoc-wezen 
meegevoerd, doch in sterk gowijzigden zin. 
Soekoe toch ziet daar noch op een geslach- 
tenunie, noch op een mk 1 geslacht, doch op 
een complex van liedon, dio uit een zelfde streek 

Minangkabau afkomstig zijn. De soekoc’s 
ïieoten daar dan ook naar dio streken van her
komst, b.v. sockoe Tanah Datar, soekoe Kam- 
par enz.; in Siak schijnt hun aantal beperkt 
tot vier, in Atjèh en elders niet.

Soekoe als naam van bovolkingscomplexen 
komt evenwel ook by andere rassen dan het 
Minangkabausche voor; en daar in deze andere 
gevallen de naam „vierde dool” geen zin meer 
heeft, is hij wellicht aan het Minangkabausche 
spraakgebruik ontloond. Zoo wordt een enkel 
maal het Gajösche geslacht (I bl. 730) behalve 
als koeroe ook als soekoe aangeduid; zoo is in 
de Lampongsehe districten soekoe dikwijls de 
naam van de verwantcnwijk in oon dorp (I, bl. 
636, II bl. 518); zoo is tor Sumatra’s Oostkust 
de Malcische bevolking georganiseerd in terri
toriale groepen (grooter dan dorpsgomeenten), 
die soekoe heeten (I bl. 759), onderdeden van 
de zclfbcsturende rijkjes zijn, on op haar beurt in 
indoeks of ondersoekoo’s zijn gesplitst; zoo wordt 
de naam soekoe in Riouw on op Billiton gegeven 
aan niet-genealogischo complexen van de zooge
naamde zeemenschen of orang laoet.

Aangezien vanouds onder Europeanen een 
legende bestaat, dat men niet trouwen mag 
binnen zijn eigen soekoe (II bl. 749 en 747), 
dient daarover nog uitsluitsel te worden gegeven. 
De Minangkabauor mag niot trouwen (II bl. 
JJ8) binnen zijn eigen „geslacht”; waar dat ge
slacht dus, als in Solok, soekoe heet, mag hij niot 
trouwen binnen zijn soekoe, doch waar het kam- 
poeng heet, mag hij gerust trouwon binnen zijn 
geslachtenunie of sockoe, mits hij het doe mot 
een vrouw uit een andere kampoeng der soekoe 
dan zijn eigene. De Maloior van do Oostkust mag 
evengoed binnen als buiten zijn territoriale soe- 
koc-groep huwen.

De soekoc-hoofden ter Sumatra’s Westkust, 
die ingevoerd zijn door liet Nederlandsche gezag 
ter wille van cultuur- en hoerondiensten (I bl. 
637) en die b. v. in hot Sumatra-roglcinent van 
187-1 oen ecreplaats genieten, hadden uiteraard 
met een Indonesisch sookoe-wozon niets te maken.

Als literatuur is voornamelijk te noemen: 
De Rooy, De positio dor Volkshoofden in een 
gedeelte dor Padangscho Bovenlanden, Indischo 
Gids 1890, en Wostononk, De Minangkabausche 
Nagari, dorde uitgave, 1918 (aflov. XVI1 der 
Meded. Encylop. Bureau). Daarnevens do alge- 
mcene geschriften over Sumatra’s Westkust, 
Sumatra’s Oostkust enz., eiï\Van Vollenko_v.cn, 
Het adatrecht van Nod.-Indië, doel 1, 19*8 (zie 
het register aldaar op sookoo).

SOEKOEN (mal., .jav., sound.). Zie AR'l’O- 
CA IIP IJS COMMUNIS.

SOEKOEPAN (jav.). Zie TIUUMFETTA 
RIIOMBOI l)EA.

S0EK0KÉRT0. Tot 1918 de naam van het 
tegenwoordige district Kalisat (zie Ind. Stb. 
1917 no. 692) van do controle-afdeeling en afdee- 
ling DjÖmbër, regentschap Boiulowoso, residentie 
Bësocki. Het district telde 51 dosa’s met ruim 
100.000 inwoners, w.o. 160 Europeanen en 30 
Chineezen (1905). Do hoofdplaats is Kalisat, eeno 
wolvarehde plaats en aanvangspunt van do

rfcri ^g^rwn.ngé. In dit district wordt veel tabak verbouwd.
SOEKORÉDJO. Standplaats van den Contro

leur van Selokaton c
SÉLOKATON).

SOEKOEWONÖ. Hoofdplaats van het gelijk
namig ondcrdistrict, district Sockakerto, afdce- 

,e, ör’ rc8entschap Bondowoso, residen
tie Besoeki. is een drukke marktplaats met veel 
Inlandsch vertier.

SOELA-EILANDEN. Groep van drie groote 
en verschillende kleine eilanden, gelegen tus- 
schen ongeveer 121° 10' en 126° 30' O.L. en 
1° 40' en 2° 20' Z.B., behoorende tot het sulta
naat Ternate. De groote zijn bekend onder de 
namen Taliaboe, Soela Mangoli en Soela Sanana 
of Soela Bcsi, de twee eerste in een richting 
van Oost naar West en het derde zich 
Noord tot Zuid uitstrekkende; onder de kleinere 
is het voornaamste Lifoematola, ten Oosten 
van Mangoli.

Alle drie eilanden zijn zeer bergachtig. Soela 
Sanana heeft ze fs in het geheel geen laagland, 
behalve enkele smalle kuststrooken. Het berg
land heeft op dit eiland het karakter van een 
tafolland, van meest 3—400 M. hoogte, door
sneden met diepe, steile ravijnen, die zich 
bijna overal tot nabij de kust uitstrekken. 
De grootste hoogte is 700 M. Voor zoover be
kend bestaat het eiland uit sterk geplooide 
kristallijne gesteenten, deels bedekt door jonge 
tertiaire zand gesteenten en conglomeraten. Soela 
Mangoli heeft een hoog bergland, het Lokoe- 
gebergte in het smalle Oostelijk deel (1060 M.), 
oen tweede berggroep, het Boejagobergte (tot 
800 M.) in het midden van het Westelijk deel, 
verder heuvelland. De Wcsthelft heeft een 
laagvlakte aan de Zuidkust, de Oosthelft aan 
de Noordkust. Taliaboe bestaat in het smaller 
Oostelijk gedeelte uit heuvelland, Westwaarts 
uit het hoogste en breedste bergland der groep 
(tot 1320 M.); slechts kleine kustvlakten. Beide 
eilanden zijn opgebouwd uit granieten en andere 
oudere eruptiefgesteenten, benevens uit meso- 
zoïsche lagen. Aan do steile kusten van alle 
eilanden vindt men veelal de voor de Molukken 

karakteristieke rifkalktorrassen. Do beste

het districtshoofd. (Zieen van
van

van

zoo
ankerplaatsen zijn de Vesuvius-baai, aan de 
Zuidkust van het Westelijk einde van Soela 
Mangoli, en de baai van Sanana op Soela Sanana. 
De plantengroei is zeer weelderig; op het laatste 
eiland zijn echter groote alang-alang-veldon, 
door don roofbouw.

De bevolking der groep onderscheidt men in: 
le. Soelaneezen, die verreweg het talrijkst zijn 
(ruim 12000 van de 15000). Zij bewonen do 
kusten van Soela Sanana en do strandvlakte 
van Oostolijk Soela Mangoli. Soela Sanana is 
hot best bevolkte eiland, met ruim 10000 be-

r
woners, waarvan 3000 in de hoofdplaats Sanana. 
Do Soelaneezen zijn Mohammedanen. 2e. Ver
schillende hcidonschc stammen, die de kusten 
van Westelijk Soela Mangoli en van Taliaboe 
bewonen (samen ruim 2000 zielen). Een dool 
dor heidenen leidt nog een zwervend loven in 
hot binnenland van Taliaboe; het bestuur 
tracht hen tot vaste vestiging te doen ovorgaan. 
3o. Enkele Mohammedaanscho dorpen aan do 
West- en Zuidkust van Taliiboe, waarvan 
Likitobi aan de Zuidkust verreweg het grootst 
is (ruim 600 inw.).

i

*
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Do voornaamste voortbrengselen zijn padi, 
maïs en sagoe. De geoogste padi dient hoofd
zakelijk tot betaling der verschuldigde belas
ting, tot ruilmiddel tegen, lijnwaden en als 
versnapering bij feesten; maïs is het ho fd- 
voedsel op Soela Bësi en sagoe. op Mangoli en 
Taliaboo; voorts wordt tabak en suikerriet ge
teeld en zijn klapperboomen in ontelbare menigte 
langs de kust van alle eilanden aanwezig. Onder 
de boschprodxicten verdienen was, da mar en 
rotan vermelding, de laatste evenwel van slechte 
hoedanigheid. Wat de nijverheid betreft, zoo 
houdt de bevolking van Soela Besi zich bezig 
met het weven van sarongs met curopeesche 
garens, het vlechten van ligmatjes en de ver
vaardiging van schoeners en andere vaartuigen; 
ook zijn het lieden van dit eiland, die te Boeroe 
olie stoken en tot dat einde korter of ""langer 
daar vertoeven. De visclivangst is het hoofd
bedrijf der Badjoreezen.

Door do afgelegen ligging voorheen een ge
liefde schuilplaats van zeeroovers, die van de 
Obi-eilanden naar hier overstaken, is sedert 
"voor do bevolking een rustiger tijdperk aange
broken, terwijl de plaatsing sedert 1S80 van 
een posthouder te Sanana, thans van den gezag
hebber der onderafdeeling Soela-eilanden, res- 
sorteerende onder de afdeeling Bat jan van de 
residentie Ternate en Onderli., tot meerdere be
perking van willekeur geleid heeft; bij berechting 
van kleino overtredingen wordt die ambtenaar 
steeds geraadpleegd en zelden wordt buiten hem 
om gehandeld.

Ter hoofdplaats Sanana (zie aldaar) wonen 
de Salahakan en de Ternataansche hoofden.

De Soelaneezen verbouwen rijst, maïs en 
andere gewassen; onder hen hcerscht weinig 
armoedo, maar ook geen welvaart. De heidenen 
drijven geen landbouw en leven meest van 
sagoe. Ze zijn zéér armoedig en veel ziek. Op 
Taliaboo worden veel boschproducten inge
zameld. Chineesche en Arabische kooplieden te 
Sanana en Likitobi koopen deze op, evenals 
de copra.

De Soela-eilanden werden in 1330 door 
Kolano Moloma Tjeja (in do Ternataansche 
kronieken Ngolo Natjaja genoemd) aan Ternate 
onderworpen on kregen ’s vorsten zoon Hamid 
tot eersten stadhouder (Salahakan). In 1488 
kwam hot stadhouderschap aan een prins uit 
het Ternataansche adellijke geslacht Tomaitoe. 
In het midden, der 17o eeuw was hier als Salaha
kan geplaatst Kimalaha Terbilé, die zich bij do 
nationale partij van de prinsen Saidi, Kalamata 
en Madjira aansloot (zie TERIS AT F, sultanaat) en 
zich tegen sultan Mandarsah en de Compagnie 
verzette, waarop verscheidene kampoengs op 
Soela Sanana en Mangoli in 1052 door Arnold 
de Vlaming verwoest werden en Terbilé uit
geleverd en te -Arabon onthalsd werd. Na de 
gevangenneming on den gewelddadigen dood 
van Saidi en de vlucht van Kalamata en Madjira, 
onderwierp Soela zich in 1656 weder aan het 
gezag van Ternate, doch werd onder direct 
toezicht van den landvoogd te Ambon gesteld, 
die er een militaire bezetting plaatste. Hoewel 
geheel overbodig erkende Soela in 1681 ’s Com- 
pagnio’s souvereiniteitsrechten. In 1687 werd 
Soela weder onder Ternataansche landvoogdij 
gebracht, die tot 1914 heeft geduurd (zie TER
NATE). Voornamelijk tot wering van zeeroof

werd in 1S80 te Sanana oen posthouder geplaatst* 
Sedert 1909 is ook hier een begin gemaakt mot 
de voorbereiding tot de geleidelijko afschaffing 
der heerendiensten en belastingen in natura, 
tegen een belasting in geld. Sedert 1914 vormen 
de Soela-eilanden een onder-afdeeling en district 
van de afdeeling Batjan, onder een gezaghebber 
bij het Binncnlandsch Bestuur, met standplaats 
Sanana. Ook het districtshoofd, van Ternate 
afkomstig, is te Sanana gevestigd. "

literatuur. J. W. v. Nouhuys, Bijdrage tot do 
kennis van het eiland Taliaboo (T. A. G. 1910, 
blz. 945, 1173); P. van Hulstijn, Memorie over 
de Soela-eilanden (Mcdcd. Encyclopedisch Bu
reau XV, 1918). . Jl iëY\ /

SOELANG. Di§tfict van de contrölc-afdceling, 
het regentschap, de afdeeling en residentie Rëm- 
bang; met eene oppervlakte van 269 K.M\ Het 
district telt 75 desa’s en is verdeeld in drie onder- 
districten. g? >1 V

SOELANGKAR (soend.). Zie LEEA.
SOELASIH. Zie TALANG.
SOELIKI. Onderafdeeling der afdeeling L 

Kötö met gelijknamige hoofdplaats, standplaats 
van een Controleur. Deze onderafdeeling wordt 
van N. naar Z. doorstroomd door de Sinamar, 
zijrivier van de Koeantan. Soeliki is met do 
afdeclingshoofdplaats Pajö Kocmboeh verbon
den door een broeden, ruim 24 K.M. langen weg, 
die door een zeer dicht bevolkte streek loopt. 
De spoorlijn van Pajö Koemboch is dan ook tot 
Soeliki, of juister tot aan de belangrijke markt 
Limbanang, even ten Z. van Soeliki, doorgotr- k- 
ken. Van Soeliki loopt de weg in N. W.lijke richting 
door, doch begint al spoedig sterk te klimmen. 
Te Kötö Tinggi (ruim 18 K.M. ten N.W. van 
Soeliki), waar bij de markt een goede pasanggra^ 
han staat en waar zich merkwaardige grafsteenen 
bevinden (Oudh. Versl. 2de kw. 1912, bl. 39 No. 
12), splitst zich de weg: in N.lijke richting gaat 
hij naar de koffiestreek Baroeh Goenoeng 
( i3J K.M. van Kötö Tinggi), in O.lijke die naar 
Poear Datar (2J K.M.), welke in 1911/1912 door 
de Mijnbouw Mij „Aequator” is verlengd naar 
haar terreinen, welke midden in het oerwoud 
liggen ten O. van Bondjol, op de grens tusschen 
Bondjol en Soeliki, en aan welke terreinen do 
naam is gegeven van „Mangani”, omdat in do 
goudriffen ook mangaan was gevondon. In hot 
O.lijk deel der onderafdeeling ligt het landschap 
Mahat (zie aldaar), dat echter niet behoort tot 
het stroomgebied der Sinamar, doch tot dat dor 
Mahat rivier (bovenloop der Kampar) Bij do 
gew. reorg. van 1913 (Ind. Stb. 321) is bepaald 
dat do onderafdeeling bestaat uit één district 
van denzelfden naam; vóór dien was het ressort 
verdeeld in de larassen Soeliki, Kötö Lawas en 
Mahat. Ter hoofdplaats Soeliki en te Limbanang 
zijn belangrijke markten. Er zijn Gpuv, Inl. 
scholen te Soeliki en te Kötö Tinggi. f' i

SOELING. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

SOELOEK. Mystiek (letterlik: hot bewandelen 
van den mys ieken weg). Zie ISLAM, II. o.

SOEMALATA. Zie CELEBES en KWAN- 
DA NG.

SOEMANGAT. Dit woord komt, mot lal van 
dialek.ische verscheidenheden, in den Archipel 
voor in de be cekenb van ziel of levensgeest.

SOEMANI. De Batang Soemani (rivier in do 
residentie Sumatra’s Westkust) ontspringt op
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V den vulkaan Goenoeng Talang (2597 M), vloeit zij is de belangrijkste voedster van dat racer (zie 

eorst N. — en dan N.W. waarts, neemt ten Z. SINGKARAK).
van Solok do Batang Lèmbang of Salajö op, den SOEMANIK. Belangrijke nagri in het district 
afloop van het kratermeer Danau di Baroeh (zie Soengai Tarap, ondcrafdccling Fort van der
aldaar), ten N.W. van Alahan Pandjang gclcgon. Capellen, (Sum. Westk.), 9 K.M. ten N. van Fort
De Lèmbang neemt nog de Batang Moearö Panas van der Capellen, uit oude tijden bekend als
op, die op den Talang ontspringt, terwijl de woonplaats van een der vier rijksgrooten van den
Soomani, even voor de verceniging met de Lèm- Radjö Pagar Roejoong: den Machoedoem, die
bang, verrijkt wordt met het water der Tjoepak, strijdgeschillen en wapenquaesties moest uit-
dio ook van den Talang stroomt. De Batang maken. (L. C. Westenonk, De Mïnangkabausche
Soemani stroomt langs Solok en vloeit als troe- Nagari, Mededl. Ene. Bureau VIII. 1915). Men

• bele, waterrijke rivier, na de belangrijke nagri vgl. SOEROEASÖ, SOENGAI TARAP, PA
Soemani doorstroomd te hebben, een paar K.M. DANG GANTING en BATIPOEH. yty t
bewesten Singkarak in het meer van dien naam; ''
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